
Els experts del CEAB-CSIC i UPC 
proposen una solució integral a la 
platja de s’Abanell. Aquesta hau-
ria de tirar endavant entre tots els 
agents implicats de manera co-
ordinada i consensuada tractant 

els aspectes recreatius, de protec-
ció i naturals. Actualment només 
hi ha solucions puntuals i pensa-
des bàsicament des de la vesant 
recreativa. En aquests moments 
la situació més delicada es viu a 

la desembocadura de La Tordera, 
zona que ha quedat sense platja i 
amb els antics pous de la dessali-
nitzadora al descobert. Segons els 
experts, “la bocana de la desem-
bocadura de la Tordera ha de tor-

nar ser funcional. S’ha d’obrir. Ara 
està plena d’obstacles”. Les actua-
cions han de ser a curt i llarg ter-
mini. En tot cas, reconeixen que 
“no hi ha solucions miraculoses”.
Més informació p. 16-17
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Pou al descobert al final de S’Abanell. Foto: Yoyo

Ràdio Marina, 
25.000 oïdors  
segons l’EGM
L’emissora emet des del 100.3 
i el 96.2 de la FM

Visca el rei Carnestoltes!
Disfresses al carrer i a la feina, ac-
tivitats infantils, balls, rues, àpats 
populars...
Aquests han estat, un any més, 
els ingredients del carnaval 2014. 
A Lloret de Mar hi ha hagut dues 
rues, i a Blanes, una.
Per tercera vegada consecutiva, 
Blanes, Lloret de Mar i Tossa de 
Mar s’han unit per promocionar 
l’esdeveniment de manera con-
junta sota la marca “Carnaval de 
la Costa Brava sud”.
Més informació p. 8Rua de Lloret de Mar. Foto: M. A. ComasInformació p. 4
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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 

“AutopistA”  insuficient

L’antiga A-19 de Mataró a Barcelona, primera autopista de peat-
ge d’Espanya, convertida en C-32 i allargada fins a Tordera, ac-
tualment queda tallada un cop sobrepassada la carretera GI-600 
a l’espera d’una futura extensió fins a Maçanet per enllaçar amb 
l’A-7. 
El traçat i la història de l’autopista tenen semblances amb el tren. 
El primer tren a Espanya també va ser la línia Mataró- Barce-
lona, estrenada l’any 1848. El tren també va acabar fent la línia 
de l’interior que es va trobar amb la “línia de la costa” a Maça-
net-Massanes.
La repetició de l’esquema, però, trigarà una mica perquè el tram 
que falta encara no té data ni pressupost.
De moment enllaçarà amb una extensió fins a Lloret que s’espe-
rava que suavitzés les mancances viàries de la important pobla-
ció turística. La notícia de la seva ridícula dimensió, amb un sol 
carril per cada sentit, cau com una galleda d’aigua freda sobre les 
esperances generades.
Una altra vegada la nostra comarca té motius per sentir-se 
menystinguda. Al greuge de suportar les dificultats de la carrete-
ra de Blanes a Lloret amb un trànsit excessiu per a la seva capaci-
tat, hem de sumar-hi la gasiveria d’una “autopista” amb un carril 
per banda per arribar a Lloret de Mar, una població que fa dèca-
des que aporta molt valor afegit a l’economia gràcies a la seva po-
tent activitat turística. Com ha dit l’alcalde Codina, aquesta ver-
sió reduïda de branca viària és un “error”.
Un error que Lloret no es mereix. 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 

Premien una iniciativa de 
l’Institut Coll i Rodés

Els Mobile Learning Awards 
premien setze iniciatives de 
centres educatius catalans.
El jurat ha destacat la qualitat 
dels treballs en les dues moda-
litats, micronarracions audiovi-
suals, que distingeix vídeos fets 
per alumnes sota el lema ‘L’esco-
la del demà’; i experiències edu-
catives amb dispositius mòbils, 
que s’ha estrenat aquest any. Els 
treballs guanyadors situen rea-
litat augmentada, robots, efec-
tes especials i dispositius mòbils 
a l’escola del futur. Aquest curs 
s’han presentat més de 250 tre-
balls, el doble que el 2013.
L’institut lloretenc ha guanyat el 

primer premi de la categoria de 
micronarracions d’alumnes de 
batxillerat, amb el treball “L’edu-
cació amb mòbil. Tot en un”. Se-
gons explica la professora Glò-
ria Rigau, “El curtmetratge d’un 
minut i mig de durada, mostra 
el panorama de l’escola del de-
mà, en què figures de plastilina 
es fusionen amb els dispositius 
mòbils per mostrar el camí de la 
integració digital”.
Rigau valora molt positivament 
que “després del treball fet a 
l’aula, s’hagi aconseguit aquest 
reconeixement”.
Els cinc alumnes premiats són: 
Vanessa Romero, Víctor Macha-
do, Aïna Vega, Mònica Miguel 
i Sara Barragán. Com a premi, 

han rebut una tauleta per a cada 
membre del grup i la seva pro-
fessora.
La cerimònia d’entrega dels pre-
mis s’ha dut a terme durant la 
celebració del congrés TWorl-
dEdu, punt de trobada dels em-
prenedors i les empreses del sec-
tor de les tecnologies educatives 
amb la comunitat educativa, 
que té com a objectiu compar-
tir, debatre i discutir les novetats 
tecnològiques, les experiències 
educatives i les aplicacions més 
innovadores. Enguany ha fet una 
mirada particular a la utilització 
dels dispositius mòbils en l’edu-
cació.
El treball es pot veure a: http://
youtu.be/niLDGF8fmtk yy

  llORET DE MAR

La consellera Irene Rigau lliura el premi als alumnes del Coll i Rodés

Accés a les edicions 
anteriors de La Marina 
per codi QR o
a www.radiomarina.
com/LaMarina/ 

Segons l’avantprojecte que ha 
redactat la concessionària Aber-
tis, que es farà càrrec de l’obra, la 
calçada s’estrenyerà i, dels dos car-
rils actuals, en passarà a tenir un. 
L’alcalde de Lloret de Mar, Romà 
Codina, ho ha qualificat “d’error” 
i tem que acabarà passant com 
amb l’eix transversal, que a la llar-
ga s’haurà d’acabar desdoblant. 

«l’alcalde de lloret ho 
considera “un error” i preveu 

que s’haurà de desdoblar 
com l’Eix»

Es preveu que les obres per allargar 
la C-32, amb un pressupost de 60 
milions d’euros (MEUR), comen-
cin l’any vinent i que la infraes-
tructura s’obri al trànsit a finals del 

2016. En total, la prolongació tin-
drà vuit quilòmetres. 

«l’obra costarà 60 MEuR i 
tindrà 8 KM»

La prolongació de la C-32 entre 
Blanes i Lloret de Mar és una vella 
reivindicació del territori. 
A finals de setembre, el conseller 
de Territori i Sostenibilitat, Santi 
Vila, ja va anunciar que s’havia ar-
ribat a un acord amb la concessio-
nària per desencallar l’obra. El con-
seller va subratllar que allargar la 
C-32, de retruc, permetria espon-
jar l’N-II, perquè en aquest tram la 
nova carretera serà lliure de peat-
ge i els vehicles no hauran de pagar 
per circular-hi.
Si tot segueix els calendaris previs-
tos, Abertis presentarà aquest mes 
de març el projecte de prolonga-

ció. De moment, però, els ajunta-
ments ja han rebut un primer do-

cument. Es tracta de l’avantprojecte 
de l’obra, que esbossa a grans línies 

tant el traçat com les característi-
ques d’aquest tram de la C-32. yy

La prolongació de l’autopista C-32 fins a 
Lloret  només tindrà un carril per banda
  llORET DE MAR

Final actual de la C-32. Foto: Yoyo
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  CulTuRA I SOCIETAT

Robatori al Museu

Les tardes de dissabte del mes de febrer hi ha hagut intriga i in-
vestigació al Museu del Mar. Un joc de pistes per a nois i noies els 
ha permès “investigar i conèixer” les instal·lacions. yy

Racó de contes

La cita és els dissabtes al matí a la Biblioteca. Aquest mes de fe-
brer amb “Contes que fan bullir el calder de la iaia Maria”, “El 
meu hàmster és d’Amsterdam” o “El gegant i el Rei”. yy

Trobada de vehicles clàssics

Els amants dels clàssics es troben un diumenge al mes a la plaça 
Pere Torrent. Punt d’intercanvi d’experiències i de sortida i arri-
bada d’una ruta per l’entorn. A la imatge la trobada anual, la més 
nombrosa de totes. yy

Un grup de noies i nois seguint les pistes. Foto: M. A. Comas

Conte a la Biblioteca. Foto: M. A. Comas

Trobada de clàssics a la plaça Pere Torrent. Arxiu: M. A. Comas

Més de 300 nens i nenes del 3r 
curs de primària de les escoles 
de Lloret (escola Esteve Car-
les, escola Pere Torrent, esco-
la Pompeu Fabra, escola Àngels 
Alemany, institut escola de Llo-
ret de Mar i col·legi Immacu-
lada Concepció) participen en 

l’activitat del Pla Educatiu d’En-
torn - Arrela’t, que té per objec-
tiu acostar l’Ajuntament i el seu 
funcionament als escolars a tra-
vés de visites guiades.
En aquestes visites, els alumnes 
coneixen diferents seccions de 
la Casa de la Vila. La visita co-
mença a la Sala de Plens, on un 
dels regidors de l’equip de go-

vern els explica quina és la fun-
ció d’un regidor, què és i què es 
fa a la Sala de Plens i el funci-
onament general de l’Ajunta-
ment.
Posteriorment l’alumnat visi-
ta dues seccions més: la Secció 
d’Informació i Anàlisi del Ter-
ritori i l’Oficina d’Informació i 
Atenció Ciutadana (OIAC). yy

Els alumnes de 3r de Primària  
visiten l’Ajuntament

  llORET DE MAR

Un grup d’alumnes  de l’Escola Àngels Alemany  amb la regidora Ester Olivé. Foto: M. A. Comas

El Puntet, situat a l’avinguda de Vi-
dreres, es va inaugurar l’any 1995 
i rep una mitjana aproximada de 
120 persones al dia. L’any 2007 es 
va obrir un segon punt de dinamit-
zació a Fenals, el Puntet de Fenals, 
amb una mitjana de 50 persones al 
dia.

«S’ha passat d’informar a 
dinamitzar»

Un dels principals aspectes que 
destaca el regidor de Joventut, Ig-
nasi Riera, “és l’evolució d’aquests 
espais que han passat de ser punts 
bàsicament d’informació a tenir un 
paper destacat com a centres de di-
namització”. Així, a banda de les 
consultes ateses -un total de 588-, 
hi ha la confecció de carnets -217-, 
en què destaca l’emissió de carnets 
d’estudiants per a transport urbà, 
un servei molt utilitzat per estudi-
ants que viuen en urbanitzacions; 
4.744 tràmits de venda d’entrades; 

i inscripcions vàries a activitats i 
cursos de recerca de feina, cuina 
jove, monitors Photoshop, fotogra-
fia, iniciació a DJ o taller de mas-
satge entre d’altres.
Altres serveis que ofereixen 
aquests equipaments munici-
pals són els d’ordinador i inter-
net (17.521 usuaris), impressió i 
fotocòpies i tendes de campanya. 
Aquest darrer servei és un dels 
més consolidats, amb una forta 
demanda des de l’abril fins a l’oc-
tubre i en dates concretes com 
ponts o caps de setmana. 
La presència a les xarxes socials, 
endegada l’any 2012, es consolida 
amb 253 seguidors a Twitter, 2.226 
a Facebook i 2.261 visualitzacions 
de vídeos penjats a YouTube.

«la gran novetat del 2013 
van ser els bucs d’assaig»

Quant a les novetats del 2013, el 
regidor de Joventut, Ignasi Rie-
ra, ha destacat “l’entrada en funci-
onament dels bucs d’El Puntet, un 

equipament llargament reivindicat 
pels grups locals i que ha permès 
conèixer l’existència de diferents 
grups musicals i solistes, tretze en 
total, que s’han beneficiat d’aquest 
servei”.
Els bucs d’assaig d’El Puntet cons-

ten de dues sales insonoritzades i 
condicionades acústicament per a 
la pràctica musical i que disposen 
dels elements mínims imprescindi-
bles per poder assajar sense haver 
de portar més material que el pro-
pi instrument (altaveus, micròfons, 

amplificadors, bateria, etc.). A més, 
en cas de nos disposar-ne, hi ha la 
possibilitat de llogar instruments a 
uns preus simbòlics. L’espai també 
té un petit estudi d’enregistrament 
per poder gravar maquetes o pro-
jectes senzilles. yy

Els Punts d’Informació Juvenil realitzen 
més de 22.000 gestions en un any
  llORET DE MAR

El racó d’internet del Puntet de Fenals. Foto: M. A. Comas

Les dades de l’EGM (Estudio Ge-
neral de Medios) corresponents 
a la  3a onada de 2013 donen a 
Ràdio Marina una audiència 
conjunta de 25.000 oïdors que 
han sintonitzat l’emissora dins 
dels darrers 30 dies anteriors a 
l’enquesta.
Aquesta audiència està distribuï-
da entre les dues freqüències per 
les que emet Ràdio Marina, la 
100.3 des del centre emissor pro-
pi del turó de Miralles a Palafolls  
i la 96.2 des del centre emissor 
d’Abertis a Can Carreras sobre 
Calella.

RàDIO MARINA
100.3 16.000
 96.2 9.000
Total oïdors 25.000

Els estudis EGM per a ràdio a 
Catalunya són realitzats cada 
quatre mesos per l’Institut IMOP 
per encàrrec de l’Asociación para 
la Investigación de los Medios de 
Comunicación, AIMC.
El mateix estudi estima que el 
promig diari d’audiència per a 
Ràdio Marina és de 8.000 oï-
dors. Les dades són d’allò més 

satisfactòries per a l’emissora. 
La cobertura de Ràdio Mari-
na comprèn una població d’uns 
200.000 habitants que significa 

un 2’5 % de tota la població ca-
talana. Segons això Ràdio Ma-
rina és l’emissora més escoltada 
en la seva àrea. yy

Ràdio Marina té 25.000 oïdors
  SElVA / MARESME

Antena de Miralles. Foto: Joan Carles Baena
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Bernat no es presentarà a 
les primàries del PSC

Joan Bernat va encapçalar la llista socialista el 2011, i ara no repeti-
rà “per diferències amb la direcció de l’agrupació local”.
Malgrat la renúncia a les primàries, Bernat no tanca cap porta, “el 
treballar per Lloret no s’acaba en el PSC, hi ha d’altres plataformes. 
Ara, el que s’ha de fer és acabar el mandat”.
Les eleccions municipals es faran el maig del 2015. yy

  llORET DE MAR

Joan Bernat, actual portaveu del PSC. Foto: M. A. Comas

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

Serà el quart de la seva carrera i es 
presentarà el 15 de març a l’Espai 
Ter de Torroella de Montgrí.
El director i ànima de la formació, 
Moisès Sala, explica que “fa me-
sos que hi treballem. Un cop feta 
la gravació, començarà la gira de 
presentació de Non Stop Gospel”.

«The Gospel Viu Choir 
presenta aquest mes el seu 

quart disc»

En el marc del projecte solidari 
Gospel Sense Fronteres, el 2013 
s’ha ajudat als Pallassos d’Hospi-
tal, “han estat nombroses activi-
tats i concerts amb aquest objectiu 
solidari. La que més recordem és 
l’actuació al TNC on pràcticament 
van omplir la sala gran”.

«El integrants del grup 
són de 30 poblacions d’11 

comarques diferents»

De cara aquest 2014 hi haurà al-
guns canvis mantenint en tot mo-
ment aquesta vessant solidària, 
“les accions es concentraran a la 
segona meitat de l’any. Fins ara 

quedaven diluïdes en dotze me-
sos. Ara serà més concret i eficaç” 
apunta Sala.

PROCEDÈNCIA 
Els integrants de The Gospel Viu 
Choir procedeixen de 30 poblaci-
ons  d’11 comarques catalanes (ac-
tualment 25 d’aquests cantants són 
de la demarcació de Girona). Moi-
sès Sala, fundador i director de 

TGV n’és l’ànima del projecte i im-
parteix periòdicament nombroses 
Masterclass, Seminaris i Tallers de 
gospel & spirituals arreu de L’Estat. 

«Al llarg de la seva carrera, 
sempre hi ha hagut un espai 

per a la solidaritat»

HISTòRIA 
The Gospel Viu Choir va néixer el 

2004 i van debutar cantant al Mo-
nestir de Santa Maria de Ripoll. 

«The Gospel Viu Choir va 
néixer el 2004 i van debutar 

cantant al Monestir
de Santa Maria de Ripoll»

No només naixia llavors una 
coral, sinó també un projecte am-
biciós que engloba la coral com a 

base i origen de tot plegat, però 
que es perllonga amb els Tallers 
de gospel impartits per Moisès 
Sala,  i cap a la solidaritat plasma-
da en el seu projecte d’acció soli-
dària a favor de la infància Gos-
pel Sense Fronteres.
La trajectòria de TGV en els dar-
rers anys és important, amb ac-
tuacions al Teatre Nacional de 
Catalunya de Barcelona (2013), 
Gran Teatre del Liceu amb entra-
des exhaurides setmanes abans 
del concert (2010), Palau de la 
Música Catalana (2006, 2008, 
2010, 2013), L’Auditori de Barce-
lona (2008 a 2012), Festival de la 
Porta Ferrada amb Soweto Gos-
pel Choir (2010), Festival Jazz i 
Blues a Roses (2008), DOM Fes-
tival (2009), Festival Internacio-
nal de Jazz de Teruel (2008), Au-
ditori – Palau de Congressos de 
Girona (2008 a 2012), Kursaal de 
Manresa (2009 i 2012), Atlànti-
da de Vic (2012), Teatre Polio-
rama de Barcelona (2009), Au-
ditori August Tarragona (2008), 
Festival Internacional de Mú-
sica de Cambrils (2011), Festi-
val Grans del Gospel (2010) amb 
Northern Kentucky Brotherhood 
Singers... yy

The Gospel Viu Choir presenta un nou disc
  PAlAFOllS

The Gospel Viu Choir a Lloret de Mar. Foto: M. A. Comas

Les dues noves obres s’estrenaran 
a primers d’abril a Blanes i Lloret 
de Mar en el marc de la progra-
mació del Teatre de la Costa Bra-
va Sud. Cada grup estrena al seu 

poble. Al llarg de l’any, el Mirall 
també passarà pel Teatre de Llo-
ret i Quantus Teatre per Blanes.

EL MIRALL PREPARA “PAROLE, 
PAROLE” 
Dues dones i un home coinci-

deixen dalt un creuer (The 
Princes of the Phelopone-
sus). Allà les seves vides i 
els seus objectius es cre-
uen durant els 4 o 5 dies 
que dura el viatge. Tot ple-
gat genera un seguit de si-
tuacions que desemboquen 
en uns esdeveniments poc 
previsibles. La història es-
tà amenitzada pel petit 
conjunt musical del vai-
xell, especialitzat en bala-
des italianes dels anys se-
tanta-vuitanta. El Mirall 
situa el treball en el gène-
re de “Comèdia galàctica”. 
L’autor i director és Josep 
Alum. L’estrena està previs-
ta per als dies 4 i 5 d’abril a 
les 22h al Teatre de Blanes.

“LISíSTRATA” dE QUAnTUS 
TEATRE
“Lisístrata i Quantus estàvem con-
demnats a trobar-nos. Després 
de dues tragèdies volíem comè-
dia i ens vam trobar de cop i volta 
amb l’obra d’Aristòfanes”. Lisístra-
ta i les seves amigues són un grup 

de dones amb les idees molt clares 
que es proposen un repte qui-
mèric: aconseguir la Pau al món. 
Són absolutament capaces de tot; 
exactament igual que les dones de 
Quantus, capaces de tot i més per 
presentar-nos aquest espectacle 
versionant la història d’una de les 

dames més trencadores del pano-
rama dramatúrgic mundial i que 
segueix de màxima actualitat des-
prés de 2.425 anys d’haver-se es-
trenat.
El director és Joan Romà.
L’estrena, el dia 4 d’abril a les 21h 
al Teatre de Lloret. yy

El Mirall i Quantus Teatre preparen noves 
estrenes per al mes d’abril
  BlANES / llORET DE MAR

Els components del Mirall al Festival Meridiano 0 (Caspe)

Cartell de la nova obra de Quantus Teatre
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III Carnaval de la Costa Brava sud 
Disfresses al carrer i a la feina, ac-
tivitats infantils, balls, rues, àpats 
populars...Aquests han estat, un 
any més, els ingredients del carna-
val 2014. Per tercera vegada con-
secutiva, Blanes, Lloret de Mar i 
Tossa de Mar s’han unit per pro-
mocionar l’esdeveniment de ma-
nera conjunta sota la marca “Car-
naval de la Costa Brava sud”. La 
presentació es va fer a peus de Sa 
Palomera, pòrtic de la Costa Bra-
va. La inestabilitat meteorològica 
ha fet que organitzadors i partici-
pants estiguessin amb un ull a la 
disfressa i l’altre als cel i a les pre-
visions meteorològiques. Final-
ment, però, les grans rues de Bla-
nes i Lloret es van poder celebrar 
sense cap incidència meteorològi-
ca.

«Disfresses al carrer i a la 
feina, activitats infantils, 

balls, rues, àpats populars...»

L’arribada del Rei Carnestoltes, 
el darrer dia de febrer a Lloret de 
Mar; i el primer dia de març a Bla-
nes; va obrir els actes d’enguany.
En els seus discursos, no hi van 
faltar les referències als temes 
d’actualitat a nivell local, català i 
estatal. A Lloret hi va haver Rei-
na del Carnaval, mentre a Blanes, 
un any més, el protagonista va ser 
el Rei.
L’eix central de la celebració, però, 
han estat les rues. A Lloret hi va 
haver rua el dissabte a la tarda i 
el diumenge al matí. A Blanes, el 
diumenge a la tarda.

«Aquest any s’ha muntat el I 
Concurs d’Instagram»

A Blanes, amb 22 carrosses i com-
parses. N’hi havia 5  de Blanes, 3 
de Lloret de Mar i 3 més de Tossa 
de Mar. La resta de participants de 
la rua provenien de: Pineda, Tor-

dera, Riells i Viabrea, Fogars de la 
Selva, Massanes, Olot i Santa Co-
loma de Farners. La rua va co-
mençar a les cinc de la tarda i va 
fer el mateix recorregut d’anteriors 
edicions: carrer Jaume I, plaça So-
lidaritat, rambla Joaquim Ruyra, 
plaça de Catalunya i passeig de la 
Marina, on finalitzà. Algunes car-
rosses i disfresses, realment treba-
llades. Els equips de so, de màxi-
ma potència.

«Com és habitual, a lloret 
hi ha hagut rua dos dies, i a 

Blanes un»

A Lloret de Mar, han desfilat 23 
comparses. El més destacable i 
original del carnaval, a més de les 
cavalcades, és el concurs de dis-

fresses al lloc de treball, on els ciu-
tadans de Lloret s’organitzen per 
carrers, zones, barris o establi-
ments per anar disfressats a treba-
llar i un jurat va pels carrers per 
lliurar premis a les millors pro-
postes.
L’Ajuntament de Lloret, el Mercat 
Municipal, l’Associació Cultural 
de Cúllar i les escoles Inmaculada 
Concepció, escola-institut de Fe-
nals i escola-bressol Marina, llar 
d’infants Mamma Mia i llar d’in-
fants Lola Anglada han estat al-
guns dels participants d’enguany. 
Un altre clàssic a la vila ha estat el 
27è Ball de la Dona, la particulari-
tat del qual és que les dones es dis-
fressen i els homes no.
A Tossa de Mar, la rua es farà el 15 
de març, dissabte. Un dels atrac-

tius del Carnaval tossenc, és el 
Sambòdrom on hi ha les demos-
tracions de ball dels diferents 
grups participants. Una setma-
na abans, el cap de setmana del 8 
i el 9 de març es celebra el Carna-
val de l’Alt Maresme. Moltes com-
parses, ho fan seguir tot i són a to-
tes les rues.

«A lloret hi va haver Reina 
del Carnaval, mentre a 
Blanes, un any més, el 

protagonista ve ser el Rei»

Una de les principals novetats del 
Carnaval de la Costa Brava Sud 
d’aquest 2014 ha estat el Concurs 
d’Instagram que es farà als tres 
municipis. Cada fotografia que es 
presenti ha de dur l’etiqueta/has-

tag #carnavalcostabravasud + l’eti-
queta de la població on s’ha realit-
zat la fotografia, és a dir: #Blanes, 
#Lloret i #Tossademar. 

«Per tercera vegada 
consecutiva, Blanes, lloret 
de Mar i Tossa de Mar s’han 

unit per promocionar 
l’esdeveniment de manera 

conjunta»

A banda de tenir perfil d’Insta-
gram, els participants al concurs 
també s’han de fer fan de la pàgi-
na de Facebook del Carnaval de la 
Costa Brava Sud: https://www.fa-
cebook.com/CostaBravaSud. Les 
fotografies es poden penjar amb 
l’etiqueta corresponent de l’1 al 16 
de març.  yy

  BlANES / llORET / TOSSA

Rua de Lloret de Mar. Foto: M. A. Comas

Rua de Lloret de Mar. Foto: M. A. Comas Una de les rues infantils de Blanes. Foto: Yoyo



10   lA MARINA lA MARINA   11MARÇ DE 2014 MARÇ DE 2014

  CulTuRA

Nou disc de sardanes de la 
Cobla del col·legi Santa Maria 

La Banda i Cobla del col·legi Santa Maria, sota la direcció de Jor-
di Sacristán,  ha produït amb la col·laboració de l’ajuntament i la 
Diputació de Girona, un nou disc on hi podem trobar 7 sardanes. 
Vicenç Bou, Francesc Cassú, Ricard Viladesau, Antoni Agramont, 
Joan Jordi Beumala i Fèlix Martínez Comín són els compositors 
escollits per aquest nou enregistrament de la cobla blanenca. yy

Concert Solidari

L’Agrupació Artística Aragonesa de Blanes i Comarca va actu-
ar a benefici de les associacions del Pàrkinson i l’Esclerosi Múl-
tiple. yy

Hip-hop al carrer i al Teatre

El 14 de febrer es va poder veure l’espectacle CUBE de la compa-
nyia KubikGance Company, guanyadors del programa “Tu si que 
vales” l’any 2011. Abans d’actuar al teatre, van fer una demostra-
ció a la plaça d’Espanya. yy

Concert solidari al Teatre. Foto: Yoyo

demostració de Hip-hop al carrer. Foto: Yoyo

Una representació de l’Escola de 
Dansa Esclat formada per una 
trentena de ballarins i ballarines, 
d’entre 9 i 18 anys, han presentat 
a Sitges un total de 38 coreogra-
fies, en les modalitats de dansa 
clàssica, modern-contemporani, 
jazz i hip-hop. També han pogut 
participar a les classes magistrals 
que han impartit professors de 

dansa nacionals i internacionals.
Durant tres dies, els  ballarins i 
ballarines de l’Esclat han format 
part d’un grup de més de 900 es-
tudiants de dansa  arribats d’ar-
reu de l’Estat espanyol.
Els resultats han estat molt bons: 
han guanyat dues medalles d’or, 
tres medalles de plata i tres me-
dalles de bronze.
L’Escola de dansa Miriam Bel-
trán hi va participar amb cinc 

alumnes d’entre 9 i 17 anys d’edat. 
Va presentar tres coreografies de 
dansa clàssica i dansa contempo-
rània.
Van aconseguir una medalla de 
bronze en dansa  contemporània 
i una menció especial  en dansa 
clàssica.
Els premiats passen directament 
a la final mundial de la DANCE 
WORLD CUP a celebrar el mes 
de juliol  a Portugal. yy

La dansa blanenca triomfa a 
la DanceWorld Cup Spain 2014

 BlANES

Participants de l’Esclat a la dance World Cup Spain de Sitges

L’empresari lloretenc Climent 
Guitart i Pascual, ha mort aquest 
febrer als 62 anys després d’una 
llarga malaltia. Nascut a Puigcer-
dà, de petit ja es va traslladar a la 
Costa Brava i als 31 anys va assu-
mir la direcció del negoci famili-
ar. Actualment era, entre d’altres 
càrrecs,  President de la Cadena 
Guitart Hotels, President de la 
Mesa Empresarial de Turisme de 
Lloret de Mar, President del Club 
d’Economia de Lloret, Vicepresi-
dent del Gremi d’Hostaleria de 
Lloret, i President dels Hotels de 
Luxe de la Costa Brava.

«Guitart Hotels té 
establiments a lloret de 

Mar (6), Barcelona (1) i els 
Pirineus (2)»

Als anys 50, els seus pares es van 
traslladar de Puigcerdà a la Cos-
ta Brava. Primer van obrir un ho-

tel a Tossa de Mar, però després es 
van instal·lar a Lloret de Mar, ve-
ient que en aquest municipi hi ha-

via més demanda. 
Llicenciat en ciències empresari-
als, Guitart també era doctor en 

economia i dret del turisme per 
la universitat d’Aix-Marseille. So-
ta les seves mans, el grup turístic 
Guitart va créixer fins i tot més 
enllà de l’Atlàntic. A principis dels 
anys 90, la firma assumia l’admi-
nistració de diversos hotels a la 
Cuba de Fidel Castro. En aquesta 
illa, Guitart Hotels hi va arribar a 
gestionar més de 1.500 habitaci-
ons. El seu grup també havia por-
tat el Poble Espanyol de Barcelo-
na.
Tot i això, el centre neuràlgic del 
grup hoteler sempre ha estat Llo-
ret de Mar. A dia d’avui, la cade-
na compta amb nou establiments, 
dels quals sis es troben en aquest 
municipi de la Costa Brava. Dos 
estan en ple Pirineu (a la Molina 
i la Masella) i el darrer, a Barcelo-
na. La majoria dels hotels comp-
ten amb una classificació d’en-
tre 3 i 4 estrelles, i entre els que 
es troben a Lloret s’hi compta el 
Guitart Monterrey (de 5 estre-
lles i situat darrere del casino, un 

altre dels grans projectes en què 
Guitart s’hi va implicar).
La Generalitat el va reconèixer 
amb la Medalla del Turisme l’any 
2012 per la seva dedicació i esforç 
a fer créixer el sector.
Altres guardons que va rebre al 
llarg de la seva carrera també hi 
ha el que li va concedir el Patro-
nat de Turisme Costa Brava Giro-
na en la sisena edició dels Premis 
G!. El president de Guitart Hotels 
també va rebre el premi en la ca-
tegoria honorífica Josep Pujol i 
Aulí, que reconeix la carrera pro-
fessional dins el sector turístic.

«llicenciat en ciències 
empresarials, Guitart també 

era doctor en economia i 
dret del turisme»

Després de la seva mort, el sec-
tor turístic lloretenc, gironí i ca-
talà va lamentar la seva pèrdua i 
va destacar la seva dedicació al 
sector. yy

El sector turístic de Lloret de Mar 
està de dol
  llORET DE MAR

Climent Guitart el dia d ela presentació de la Mesa del  Turisme
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Tot va començar el juliol del 2013 
quan la CUP va presentar una 
moció reclamant la participació 
ciutadana a través d’EUiA-ICV. 
Després d’estudiar el tema du-
rant mesos, el govern ha presen-
tat una proposta que permet a les 
entitats intervenir en un tema que 
els afecti directament o bé presen-
tar mocions. L’alcalde Josep Mari-
gó, explica que “un cop acceptada 
la moció, tindran 5 minuts per ex-
plicar-la abans del debat polític”. 
Després ja no podran participar 
en el debat. Aquesta opció no serà 
vàlida per a partits polítics sense 
representació municipal, segons 
marca una llei que lamenta Paco 
Martínez, d’EUiA.

«Els partits sense 
representació no podran 
ni intervenir ni presentar 

mocions»

Lourdes Fàbrega, regidora no ads-
crita lamenta “que els partits no 
puguin intervenir i la poca volun-
tat d’obrir l’ajuntament del govern”. 
Segons Ramona Marcó de CiU, 
“malgrat que han quedat alguns te-

mes pendents, millora el reglament 
que hi havia fins ara”.
El PPC va votar en contra de la pro-
posta al considerar que “les moci-
ons ja es poden presentar via par-
tits polítics amb representació com 
s’ha fet fins ara”, segons apuntava 

Josep Llambí. Al final, la modifica-
ció del ROM es va aprovar amb els 
vots del PSC, CIU i EUiA-ICV. PP 
i Lourdes Fàbrega hi van votar en 
contra. Després del ple, la CUP, va 
fer públic una nota on mostrava la 
seva decepció pel text aprovat. Se-

gons CUP, el que s’havia demanat i 
aprovat el juliol, era molt més am-
pli al que s’ha aprovat aquest febrer.

CONCuRS A lA CAlA SANT 
FRANCESC
Blanes ha posat a concurs l’explo-

tació del bar-restaurant de la Ca-
la Sant Francesc. La concessió serà 
per a 14 anys i mig, 15 temporades 
d’estiu. El cànon a pagar el primer 
any serà de 150.000 euros, millora-
bles, “diners que es dedicaran a ar-
ranjar l’accés a la cala per les escales 
de l’ermita i el camí de ronda”, se-
gons explica l’alcalde Josep Marigó.

«El cànon a pagar el primer 
any serà de 150.000 euros, 

millorables»

Paral·lelament, el guanyador del 
concurs haurà de fer unes millo-
res a les instal·lacions, el seu accés 
i el camí de ronda que passa per 
davant mateix de l’establiment.
A partir d’aquí haurà de pagar 
un cànon de 12.500 euros anu-
als, amb un increment cada exer-
cici d’un 2’5%. També hi ha un cà-
non que s’ha de pagar a Costes. A 
partir del tercer any, la concessió 
es pot subrogar, el que va generar 
diversos dubtes i intervencions 
dels grups de l’oposició. El con-
curs, aprovat amb els vots del PSC, 
CIU, PPC i la regidora no adscrita,  
es tramita amb la màxima celeri-
tat perquè el restaurant pugui tre-
ballar la propera Setmana Santa. yy

Obren la possibilitat d’intervenir en els 
plens municipals a les entitats
 BlANES

L’historiador blanenc, Aitor Ro-
ger, acompanyat del lloretenc Èric 
Bertran, de la Fundació nous Ca-
talans; i la majoria de protagonis-
tes del treball, ha presentat el pro-
jecte: Nous blanencs. Joventut i 
immigració
“Vull veure la immigració no no-
més des d’un punt de vista carita-
tiu, sinó com a construcció d’un 
nou país. Estic orgullós de què hi 
hagi gent que hagi escollit d’en-
tre tot el món Catalunya i més es-
pecialment Blanes. Són gent molt 
valenta que realment ha d’arris-
car molt.” Aquestes són algunes 
de les paraules que pronuncià  Ai-
tor Roger, el dia de la presentació  
del llibre al Centre Catòlic con-
juntament amb una exposició fo-
togràfica a la Casa Saladrigas.
65 persones de 15 països dife-
rents, d’entre els quals podem tro-
bar Marroc, Gàmbia, Rússia, Ro-
mania, Itàlia o Equador, i un 
conjunt d’unes 10.000 fotografies 

van ajudar a fer possible el projec-
te d’Aitor Roger.  Proposa un llibre 
acompanyat d’un reportatge foto-
gràfic de coneixement mutu que 
tracta de fer-nos endinsar en els 
pensaments i el dia a dia d’alguns 
dels seus protagonistes i apor-
tar-nos informació sobre la immi-
gració a Blanes al llarg dels anys, i 
sobretot a l’actualitat. 
“M’han descobert un món que 
mai m’hagués pensat”. Aitor Ro-
ger durant la presentació expli-
cava anècdotes sobre com va sen-
tir-se al veure que en un mateix 
grup d’amics existia tant eleva-
da quantitat de diversitat de ra-
ces i cultures, i com es connecta-
ven entre ells mitjançant l’esport, 
com per exemple el futbol. Les no-
ves tecnologies també han ajudat 
molt a facilitar aquest contacte.
Roger vol que el que anomena els 
“nous blanencs” finalment acabin 
denominant-se com a “blanencs” 
i fer que ens adonem que ben mi-
rat, “els uns no som tan diferents 
dels altres”. yy

Radiografia del fenomen migratori a Blanes
  lAuRA RABASCO · BlANES

Aitor Roger i Èric Bertran presentant el llibre. Foto: Yoyo

Imatge d’arxiu d’un ple municipal. Foto: Aitor Roger

  SOCIETAT

Curs de restauració i bar a 
Lloret de Mar

El Consell Comarcal de la Selva, amb la col·laboració dels ajun-
taments, impulsa a la comarca de la Selva dues especialitats for-
matives diferents. Per una banda, al Punt d’Informació Juvenil 
de Lloret, Operacions bàsiques de restaurant i bar; i per l’altra, al 
municipi de Sils, el curs Gestió de magatzem i logística. yy

Emprenedor en temps de crisi

Xavier Pascual explica al Centre Catòlic de Blanes la seva experi-
ència com a emprenedor. Ell i el seu germà Carles han posat en 
marxa tres negocis amb seu a Blanes: un d’enginyeria, un altre 
d’horts ecològics i el tercer de l’anomenada “polsera salva vides”. 
Amb aquest projecte va guanyar el premi Yuzz de la Fundació Ba-
nesto i va poder viatjar a SiliconValley als Estats Units. yy

Operació antidroga

Desmantellada una organització criminal que traficava amb hai-
xix a Catalunya provinent del sud d’Espanya. En l’operatiu poli-
cial es van intervenir 19 fardells, que contenien 608 kg d’haixix. 
Dues detencions es van fer a Blanes, i una a Vilamalla. Els inte-
grants del grup feien servir vehicles sostrets arreu d’Europa per 
utilitzar-los en el transport de substàncies estupefaents des de la 
Costa del Sol fins a Catalunya. yy

Inauguració oficial del curset. Foto: CC Selva

Xerrada de Xavier Pascual al Centre. Foto: Yoyo

droga confiscada pels Mossos d’Esquadra

Aquest espai
està disponible

per a la seva empresa

T. 660 08 90 90
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El ple va aprovar reclamar al go-
vern central la revisió de la delimi-
tació i fitació de la zona marítim 
terrestre.

«la petició evitaria haver de 
pagar a l’Estat i facilitaria la 

construcció d’un aparcament 
soterrani»

Segons el tinent d’alcalde de l’àrea 
de Territori, Jordi Martínez, no 
potser que els balcons dels habitat-
ges del passeig depenguin de Ma-
drid, “En qualsevol moment l’Estat 
pot demanar -un título habilitan-
te- i cobrar una taxa. Nosaltres vo-
lem que tot l’edifici sigui dels llore-
tencs i no dependre de Madrid pel 
balcó.”
La petició evitaria haver de pagar 
a l’Estat per l’ocupació del passeig i 
facilitaria la construcció d’un apar-
cament soterrani a primera línia de 
mar, un tema que s’ha plantejat en 
diverses ocasions però que mai no 
s’ha concretat per manca d’acord 
entre el govern local i el central. 

Segons l’alcalde Romà Codina, “hi 
ha sis finques on s’hi facilitaria la 
construcció, i per tant, el movi-
ment econòmic i laboral de moltes 
empreses i treballadors”. La nova 
llei de costes preveu la possibilitat 
de fer aquesta demanada. Alguns 
municipis ja l’han formalitzar, cas 
de Platja d’Aro, o diverses poblaci-
ons gallegues.

«la demanda afecta als 
àmbits dels passejos Agustí 

Font, Jacint Verdaguer i 
Camprodon i Arrieta;  Sa 

Caleta i la Roca d’en Maig»

La petició afecta als àmbits dels 
passejos Agustí Font, Jacint Ver-
daguer i Camprodon i Arrieta. La 
proposta del MILLOR també s’hi 
va afegir Sa Caleta i la Roca d’en 
Maig. La demanda es va apro-
var amb els vots de tots els grups 
menys ICV-EUiA que va votar-hi 
en contra al·legant que “amb l’ex-
cusa dels veïns, el que es busca es 
poder fer l’aparcament soterrani, 
quan n’hi ha d’altres d’infrautilit-
zats”. yy

Lloret demana 
la titularitat del 
passeig marítim

  llORET DE MAR

Lloret Formula Weekend
Lloret i el Circuit de Barcelo-
na-Catalunya treballen conjunta-
ment  per atreure clients poten-
cials durant la celebració del gran 
premi de F-1.

«lloret es tematitzarà al 
voltant del món de la F-1»

Fruit d’aquesta col·laboració es 
crea l’esdeveniment Lloret Formu-
la Weekend. 
Un cap de setmana on Lloret de 
Mar es tematitzarà al voltant del 
món de Fórmula 1 oferint ple 
d’activitats en què els visitants po-
dran viure l’experiència de pilo-
tar un Ferrari, participar en una 
competició de simuladors de F1, 
vibrar amb l’exhibició d’autèn-
tics monoplaces rodant pels car-
rers de vila i altres propostes com 
una fira de mostres del motor amb 
productes oficials de les primeres 
marques, música en viu al carrer i 
sessions de DJ a les millors disco-
teques i al Gran Casino Costa Bra-

va. Diferents operadors ja han in-
clòs el Lloret Formula Weekend 
en la seva comercialització. L’any 

2011, 64.000 persones varen viure 
en directe el Gran Premi de Fór-
mula 1, 81.000 l’any 2012 i 94.000 

l’any passat, amb un espectacular 
augment del públic internacional, 
que va arribar fins al 60%.

RAllI COSTA BRAVA
Aquest mateix mes de març, dies 
14 i 15, es disputa una nova edició 
del Costa Brava, una prova que es 
converteix en una de les poques 
cites europees que combina velo-
citat amb regularitat en carretera 
tancada per a cotxes clàssics. Llo-
ret de Mar acollirà com l’any pas-
sat la sortida del ralli compartint 
amb Girona el protagonisme de 
la competició.

«Combina velocitat amb 
regularitat en carretera 

tancada per a cotxes 
clàssics»

El 62 Rally Costa Brava consta-
rà d’un itinerari compacte i fàcil 
d’entrenar, amb dues etapes, onze 
trams cronometrats –quatre d’ells 
diferents–, que suposaran 180,4 
km del total del recorregut de 554 
km. Els trams a disputar són “Els 
Àngels” (15,12 km), “Cladells” 
(14,54 km), “Espinelves-Colls-
aplana” (23 km) i “Osor” (12,51 
km). yy

  llORET DE MAR

Vista aèria de la façana marítima. Arxiu: M. A. Comas

Fira del motor 2013. Foto: M. A. Comas

Constantí Ribalaigua, 7
LLORET DE MAR
T. 972 34 70 00
reservas@guitarthotels.com
guitarthotels.com

15 DE MARÇ

DiA DEL pARE
Concert de tarda a les 17 h

i després sopar amb ball amb
l’ORqUESTRA TiTANiUM

Regal sorpresa per a tots els senyors
durant la nit.

22 DE MARÇ

NiT DE GALA
Ball amb l’ORqUESTRA

BANDA SONORA
Regal sorpresa per a totes les senyores

durant la nit.
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REPORTATGE

Fa sis anys Ràdio Marina va orga-
nitzar un debat polític i tècnic so-
bre S’Abanell: Platja o roques? Sis 
anys després, experts del CEAB-
CSIC i de la UPC han parlat del 
passat, el present i el futur de 
S’Abanell en el marc de l’expo-
sició FOTCIÈNCIA 10 que s’ha 
pogut visitar a la Casa Saladrigas. 

«Aquests darrers anys hem 
tingut sort, ha plogut molt i 
hi ha hagut pocs temporals 

de llevant»

Els tècnics proposen una solució 
integral que tiri endavant entre 
tots els agents implicats de ma-
nera coordinada i consensuada 
tractant els aspectes recreatius, 
de protecció i naturals. Actual-
ment hi ha solucions puntuals i 
pensades bàsicament des de la 
vesant recreativa. Segons Rafael 
Sardà (CEAB-CSIC), “no es pot 
viure pensant que ja ho arregla-
rem quan passi”. 

«No es pot viure pensant 
que ‘ja ho arreglarem quan 

passi’»

Ara fa sis anys la situació era crí-
tica. Les destrosses havien arri-
bat a pocs metres de les cases a la 
zona de l’antiga pista de patinat-

ge. La caseta de socors va desa-
parèixer entre les onades després 
de quedar descalçada. Hi va ha-
ver dues regeneracions de sorra 
els anys 2008 i 2009, i fins ara, a 
la part nord, la més propera a Sa 
Palomera, “la platja s’ha estabilit-
zat i fins hi tot ha augmentat”. Se-
gons Sardà, “aquests darrers anys 
hem tingut molta sort. Les plu-
ges han estat abundants a la zona 
del Montseny i Montnegre i el riu 
ha portat sorra. Del 2003 al 2007 
hi va haver sequera, i les aporta-
cions van ser mínimes. Els tem-
porals de llevant també han estat 
escassos. En un moment de cri-
si com l’actual, sort que no hi ha 
hagut destrosses perquè hauria 
costat molt trobar diners per po-
der-les arreglar”. Malgrat les con-
dicions favorables, la zona més 
propera a la desembocadura de 
la Tordera, “és zona de guerra, 
on tothom actua de manera indi-
vidual per solucionar el seu pro-
blema”

«la bocana de la 
desembocadura de la 

Tordera ha de tornar ser 
funcional. S’ha d’obrir.»

A data 7 de febrer de 2014, la zo-
na més propera a Sa Palomera te-
nia una amplada de 28 metres, 
mentre al delta de la Tordera no 
hi ha platja. “Quan no hi ha sor-

ra és quan l’aigua fa mal al pas-
seig. No es tracta d’un temporal 
més o menys fort. El problema és 
si hi ha sorra o no”. Segons Sar-
dà, el primer que s’hauria de fer 
és reunir la Taula Ciutadana cre-
ada a l’ajuntament, “treballar con-
juntament els experts, els polítics i 
les persones afectades, és a dir, el 
poble de Blanes”. A partir d’aquí 
s’hauria d’aconseguir un acord 
de la Generalitat i Costes de Ma-
drid. Hi ha dos projectes que po-

drien ajudar a trobar una solució 
integral que es comencen a de-
senvolupar gràcies a les aporta-
cions econòmiques de la UE. Un 
d’aquests estudis, ja aprovat, tre-
balla sobre els sistemes d’alerta, 
el que permetria tenir informa-
ció dels temporals amb cinc di-
es d’antelació. Es tracta del RISC-
KIT. José Jiménez (UPC), vol 
involucrar a la gent del territori, 
“s’ha de fer una enquesta de valo-
ració de riscos”. Tota la informa-
ció es podrà seguir a: www.ris-
ckit.eu 

«Han de treballar 
conjuntament els experts, 
els polítics i les persones 

afectades, és a dir, el poble 
de Blanes»

Segons els experts, “la bocana 
de la desembocadura de la Tor-
dera ha de tornar ser funcional. 
S’ha d’obrir. Ara està plena d’obs-
tacles”. S’ha de facilitar l’arribada 
de sorra. Sardà, lamenta que no 
hi hagi estudis sobre les aportaci-
ons del riu, “no saben els metres 
cúbics que s’han aportat cada any. 
En d’altres països són dades con-
cretes i que poden servir per ac-
tuar”. Segons diversos estudis, en-
tre els anys 60/70 es van extreure 
del riu Tordera  3 milions de m3 

de sorra que va rebaixar una ma-

nera notable el llit del riu. En tot 
cas, no hi ha una “solució màgi-
ca” per acabar amb el problema, 
i caldrien accions a llarg termini, 
però també actuacions a curt ter-
mini, “hi ha zones que no poden 
esperar. Ara, cal que el que es faci 
amb caràcter d’urgència no afecti 
a les actuacions de futur”. Segons 
els experts, “la platja dels anys 60 
no tornarà mai més perquè bona 
part està urbanitzada”.

«la platja dels anys 60 no 
tornarà mai més perquè 

bona part està urbanitzada»

A la llarga, si no arriba “la solució 
miraculosa”, amb el pas dels anys 
la sorra desapareixerà i s’haurà 
de reforçar el passeig amb roques 
que evitin mals majors i preser-
vin tot el que ara està construït. 
De moment, per tant caldrà se-
guir atents a les precipitacions 
perquè el riu ens porti sorra, es-
perar que es netegi la zona del 
delta de construccions que fan 
d’obstacle i desitjar que hi hagi 
molts més temporals de garbí, el 
que porten sorra; que de llevant, 
els que se l’emporten. D’aquí a 
uns any segur que hi haurà unes 
altres jornades per comprovar 
l’evolució d’aquesta situació que 
ocupa i preocupa als blanencs des 
de fa molts anys. yy

Els experts reclamen una solució 
integral i pactada a S’Abanell
  JOAN FERRER · BlANES

Jornada tècnica a Casa Saladrigas. Foto: Yoyo

Segons els experts, els problemes 
de les platges de Lloret són molt 
diferents que els que pateix la plat-
ja de S’Abanell de Blanes.
Aquest febrer, un temporal va dei-
xar sense sorra bona part de la 
platja central i de Fenals de Llo-
ret de Mar. L’ajuntament ha de-
cidit esperar i si no es recupera 
la platja, podria utilitzar, com en 
d’altres ocasions, maquinària per 
portar sorra d’un extrem a l’altra 
de la platja.

«un altre temporal en sentit 
contrari tornarà la sorra al 

seu lloc»

Segons Rafel Sardà del CEAB, a 
Lloret no es perd sorra, “el que 
passa és que bascula.
Un altre temporal en sentit con-
trari tornarà la sorra al seu lloc. 
Això és un fenomen natural molt 
habitual”.
A la platja central de Blanes, la 
sorra també bascula. Sardà, però, 

“no veu clar que es recuperi de 
manera natural”.

«En temporada alta passen 
més de 20.000 persones/dia 
per la platja que deixen 1’2 

MEuR»

En tot cas, la imatge que s’ha po-
gut veure aquests dies a Lloret és 
poc habitual: escales penjades, ro-
ques que no s’havien vist des de fa 
molts anys...

REndIMEnT ECOnòMIC
Segons un estudi realitzat a Llo-
ret de Mar l’any 2000, en un dia 
de temporada alta passaven per la 
platja 22.036 persones dividides 
en tres torns, el que suposava una 
despesa directa d’1’2 MEUR. Amb 
30 dies de plena activitat i 60 di-
es més amb la meitat de gent, els 
ingressos s’elevaven a 73 MEUR, 
el que suposa 1320 euros/any per 
m2. Segons Sardà, “una inversió en 
platges es molt productiva. Si es 
perd sorra, aquests ingressos bai-
xen de manera notable”. yy

Els despropòsits del delta de la Tordera
Blanes va ser la primera pobla-
ció de Catalunya que va disposar 
d’una dessalinitzadora. Un pro-
jecte que es va posar en marxa en 
època de màxima sequera i amb 
uns aqüífers sobre explotats.

«Els pous són un obstacle 
més que perjudica el 

moviment natural de la 
sorra»

Per poder captar l’aigua del mar, 
es van construir una sèrie de pous 
i una estació de bombeig. Inicial-
ment estaven col·locats en el ter-
reny d’un càmping. Segons José 
Antonio Jiménez (UPC), “ningú 
va calcular que la platja no era fixa 
i en pocs anys, els pous i l’estació 
elèctrica van quedar al descobert, 
i a dins del mar. L’ACA va fer una 
aportació urgent de sorra, concre-
tament 180.000 m3 per preservar 
les instal·lacions. Segons Jiménez 
cada m3 de sorra costa 6 euros. 
Per tant, la inversió va ser de més 

d’1 MEUR. Un temporal dels que 
hi ha cada any, es va emportar la 
majoria de la sorra en tres dies, 
“van col·locar els pous on més re-
trocedia la platja!”, lamenta Jimé-
nez. Això era l’any 2007. Els pous 
estan fora de servei i fa anys que 
s’han de retirar. “Són un obsta-
cle més que perjudica el movi-
ment natural de la sorra”. Els ex-
perts destaquen que aquest no és 
l’únic obstacle, “a la banda de mal-
grat hi ha un mur que s’ha fet per 
preservar el càmping que modifi-
ca el recorregut de la sorra que ar-
riba del riu”.

«l’ACA va fer una aportació 
urgent de sorra que no va 

durar una setmana»

“Tots aquests despropòsits ens han 
portat a una situació límit”, recor-
den els experts.
L’ACA ja ha contactat amb els pro-
pietaris dels càmpings per concre-
tar per on entraran les màquines 
que treuran els pous. Ara cal saber 
si serà abans o després de l’estiu. yy

  BlANES

Pous de la dessalinitzadora al descobert al final de S’Abanell. Foto: Yoyo

Les platges central i de Fenals de Lloret es 
queden sense sorra

  llORET DE MAR

Problemes amb la sorra a la platja central de Lloret. Foto: M. A. Comas

destroces de l’any 2007. Foto: Joan Carles Baena
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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%

ARA
TAMBéA CALELLA,C. Església,353

Han començat amb 9 grups per a la 
Gent Gran (majors de 60 anys) i 5 
grups d’Adults. 

«les activitats, que van 
començar al febrer, es 

mantindran fins al mes de 
juny»

Presentades sota el lema “Jo em 
cuido!”, el grup de Gent Gran per 
a majors de 60 anys practica acti-
vitats esportives de baix impacte 
pensades per aquest tipus de pú-
blic, i es basa en gimnàstica suau 
de manteniment. Per la seva ban-
da, el grup d’Adults fa activitats es-
portives d’impacte mig; gimnàstica 
de manteniment i estiraments. 
Una altra modalitat inclosa a les 
“Activitats Dirigides” són les Tèc-
niques Hipopressives que es po-
den fer en dos grups: aprenentat-
ge i manteniment, si bé en aquestes 
darreres sessions només poden 
participar les persones que abans ja 
han fet l’aprenentatge almenys du-
rant dos mesos.

Es tracta d’una innovadora me-
todologia creada pel doctor Mar-
cel Caufriez als anys 80 per practi-
car una gimnàstica abdominal que 
millora el rendiment esportiu, di-
versos aspectes relacionats amb la 
salut i la postura. L’encarregat d’im-

partir tant les tècniques hipopres-
sives com la resta d’Activitats Di-
rigides que s’estan fent a la Ciutat 
Esportiva Blanes és Xavi Valls, lli-
cenciat en Ciències de l’Activitat 
Física i de l’Esport, i entrenador 
oficial acreditat per la Fundació 

Marcel Caufriez. Segons Valls, els 
principals beneficis que comporta 
la pràctica de Tècniques Hipopres-
sives són que “enforteixen la faixa 
abdominal i el sòl pèlvic, així com 
el to muscular en repòs”.
Aquestes activitats van començar el 

mes de febrer i es mantindran acti-
ves fins al juny. Durant unes set-
manes no hi havia hagut cap me-
na d’activitat per a persones grans 
a la Ciutat Esportiva, el que havia 
generat certs dubtes en el col·lectiu 
sobre la seva continuïtat. yy

«Activitats dirigides» a la Ciutat Esportiva
  BlANES

Grup Activitats dirigides. Foto: Ajuntament de Blanes

La policia local de Lloret de Mar 
ha organitzat una xerrada col·lo-
qui sobre els problemes i les inqui-
etuds dels joves. Entre els ponents 
hi havia Sónia Cervantes, psicòlo-
ga, que va tractar“. De la rebel·lió 
al canvi”. Sònia Cervantes és psi-
còloga del programa de televisió 
‘Hermano Mayor’, un programa 
que ajuda joves amb problemes de 
comportament a redreçar la seva 
actitud. Jordi Cabezas, advocat i 

criminòleg, va explicar “La juris-
dicció penal del menor” i Joaquim 
Martín, inspector en cap de la po-
licia local, de “La policia adminis-
trativa en el tractament de conflic-
tes en els joves”.

«Hi van intervenir una 
psicòloga, un advocat i un 

policia» 

La xerrada es va fer el 14 de fe-
brer a la sala d’actes de la Casa de 
la Cultura. yy

Adolescents i 
responsabilitats

  llORET DE MAR

Un moment de la xerrada de Sónia Cervantes. Foto: M. A. Comas



20   lA MARINA lA MARINA   21MARÇ DE 2014 MARÇ DE 2014

 El FOGÓ DE lA MARINA

Mandonguilles de pollastre a l’escaldum
Ingredients:
• ½ quilo de pit de pollastre
• 1 tros de pernil 
• 1 ou
• 2 grans d’all picats
• Julivert (picat)
• Pebre
• Pa ratllat
• Oli
• Farina
• Brins de safrà

Per a la salsa:
•  ½ ceba picada
•  1 fulla de llorer
•  1 got de vi blanc
•  Caldo de pollastre
•  Safrà en brills 
•  25 gr ametlles picades
•  1 ou dur
•  Julivert

Elaboració:
Per fer les mandonguilles cal picar la carn de pollastre i la barrejarem amb el pernil també 
picat, l’ou cru, l’all, el julivert, salpebrarem i afegirem uns brins de safrà i una mica de pa 
ratllat.
Amb una forquilla ho remenarem tot fins obtenir una massa homogènia i en farem boletes 
que  les passarem per farina i les fregirem al gust.
Per fer la salsa, posarem la ceba en una paella amb una mica d’oli. Quan estigui transparent 
afegirem el llorer i el vi blanc, i ho deixarem reduir. Tot seguit, afegirem una cullerada de 
farina, l’enrossirem una mica i afegirem el caldo de pollastre. Ho deixarem coure tot 10 
minuts. Tot seguit, ho triturarem amb la batedora i ho tornarem a posar al foc. Afegirem 
les mandonguilles, les ametlles, el safrà i el julivert. Rectificarem de sal.
Ho deixarem coure fins que les mandonguilles estiguin ben tendres i abans de servir-ho 
hi afegirem una mica d’ou cuit.
Mandonguilles de pollastre a l’escaldum, un plat econòmic que de ben segur agrada a 
grans i petits. 

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

Si vols tenir 

més salut...

Av. Europa amb c. Ardales, 36 (davant Mercadona) · BLANES · T/F 972 35 91 71 · info@farmasalut.cat

TALLER DE CUiNA SANA, ECOLòGiCA, MACROBiòTiCA... 
Començament immediat, places limitades! Avantatges amb la targeta client!

ESTÈTiCA  i CiRURGiA ESTÈTiCA

PuBlINOTÍCIA

El treball constant d’acord amb el 
projecte de remodelació de les ins-
tal·lacions del Club de Vela Blanes 
fa que, de mica en mica, tot plegat 
ja vagi agafant més forma.

«Els pantalans del “moll 
central” seran d’alumini per 
evitar la corrossió marina»

El més destacat del moment actu-
al és que la coberta ja s’ha muntat i 
permet visualitzar més clarament 
l’espai de passeig i d’instal·lacions 
que es guanyarà. El projecte pre-
veu entre 400m2 i 500m2 que s’in-
corporaran al passeig marítim 
gràcies a aquesta actuació. Però 
més enllà del que veu l’ull, és im-
portant destacar que hi ha altres 
actuacions que s’estan duent a ter-
me perquè el drenatge tant de la 
nova coberta com de tot el tram 
del passeig que hi ha al darrera es 
faci de forma eficient i, d’aquesta 
manera, evitar els danys que el pas 
continu de l’aigua pot causar.
Aquesta mena de previsions es 
poden veure al llarg de tot el pro-
jecte i eviten enormes despeses de 
manteniment a mig i llarg termi-
ni, de manera que val la pena te-
nir-les en compte per assegurar la 
sostenibilitat del projecte. 
Tal i com ja s’ha explicat en al-
tres ocasions, els element caracte-
rístics del passeig es respectaran i 

es restituiran seguint el mateix es-
perit i estil. S’han pres les mesures 
oportunes per fer que l’afectació 
als arbres del passeig sigui míni-
ma o inexistent. 

«Els element característics 
del passeig es respectaran 
i es restituiran seguint el 

mateix esperit i estil»

La zona de pàrquing serà reurba-
nitzada i quedarà tota a un sol ni-
vell, de manera que a banda de re-
duir les barreres arquitectòniques, 
també es facilitarà i es donarà pri-
oritat al moviment dels vianants 
per aquesta zona. Els treballs al 
pàrquing respectaran el nombre 
de places que el Club ofereix ac-
tualment a la zona de la ribera i 
s’augmentarà en 96 al nou moll 
central.

«El projecte preveu 
entre 400m2 i 500m2 que 
s’incorporaran al passeig 
marítim gràcies a aquesta 

actuació»

A la part de l’aigua, destaca que 
a finals del mes de març es co-
mençaran a col·locar els panta-
lans d’alumini amb terra sintètic 
d’accés als amarratges (palanques 
d’accés a les barques), que confor-

maran aquest nou espai que ano-
menem ‘moll central.’ Aquests són 
d’alumini perquè la corrosió mari-
na no els afecti i tinguin una vida 
útil molt més llarga. Els pantalans 
es començaran a instal·lar en breu 
sobre uns pilots que s’han clavat 
al fons marí per vibració i no per 
percussió.
Aquesta decisió es va prendre per 

evitar el soroll i la contaminació 
acústica que hagués comportat 
aquesta part dels treballs. A sobre 
els pantalans s’hi instal·la un terra 
d’un material reciclat resinós molt 
resistent que no requereix mante-
niment i que és mediambiental-
ment més sostenible que el terra 
de fusta, ja que no implica la ta-
la de cap arbre. No caldrà enver-

nissar ni fer cap treball posterior, 
insistint en la sostenibilitat de les 
obres. 
Per acabar, també cal mencio-
nar que tan bon punt la benzine-
ra es pugui moure al moll central, 
aquest equipament es desplaçarà 
allà permetent que l’espai que ocu-
pa actualment es guanyi i es dedi-
qui a la vela lleugera. yy

Les obres continuen i el projecte va 
prenent forma

Publinotícia elaborada pel Club de Vela Blanes

Foto: La Selva Comunica

Foto: Club de Vela Blanes Foto: Club de Vela Blanes
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ESPORTS ESPORTS

Lloret de Mar ha acollit la fase fi-
nal de la Copa de la Reina 2014. 
La primera jornada va comen-
çar amb l’enfrontament dels dos 
equips debutants: Manlleu 5 - Pa-
lau de Plegamans 3. A continuació 
es va jugar el partit entre el Voltre-
gà i el Vilanova, amb victòria de 
les noies del Voltregà per 9 a 3.

«El Voltregà guanya la seva 
cinquena copa a lloret»

Diumenge al migdia hi va haver la 
final: Voltregà 3 - Manlleu 1. Amb 
aquesta victòria el Voltregà acon-
seguia el cinquè títol de copa. El 
títol va tenir una dedicatòria molt 
especial, Arnau Vilalta, un jove de 
17 anys, assistent de l’equip, que va 
morir el novembre del 2013.
Tot i que el Manlleu es va avançar 

en el marcador, el Voltregà va po-
der remuntar i emportar-se la fi-
nal.

«la victòria va tenir una 
dedicatòria molt especial, 

Arnau Vilalta» 

Anna Romeu, capitana del Voltre-
gà destacava la qualitat del rival, 
“amb el Manlleu hem jugat diver-
sos partits al llarg de l’any. Tenen 
molt bon equip i ens han creat 
molts problemes. Al final, però, el 
títol ha estat per a nosaltres”.

«El Manlleu arriba a la final 
en el seu debut»

FITXA dEL PARTIT:
CP Manlleu: Tosar, Vall, 
Casarramona, Font i López –cinc 
inicial-; Castro i Barcons.
CP Voltregà: Vives, ‘Motxa’, 

Romero, Tarrida i Lee –cinc 
incial-; Jurado.

Gols: 1-0 López  (9’), 1-1 Romero 
(15’), 1-2 Lee (23’), 1-3 Tarrida 

(36’). Árbitres: Miguel Díaz i 
Daniel Picó. yy

Copa de la Reina: Lloret de Mar, capital de 
l’hoquei femení
  llORET DE MAR

Celebració amb dedicatòria especial. Foto: Yoyo

El Centre Excursionista de Bla-
nes ha fet un homenatge a un dels 
top ten de l’alpinisme mundial, el 
blanenc Jordi Tosas. El van fer so-
ci d’honor, i també va rebre el re-
coneixement de l’ajuntament. A 
la imatge, el president de l’entitat, 
l’alcalde de Blanes i Tosas amb els 
reconeixements que va rebre.

«una excursió al Montseny 
el va introduir al món de la 

muntanya»

Tosas, el noi de Can Grill, té ac-
tualment 45 anys. Quan en tenia 
nou, des de la platja de S’Abanell 
mirava i admirava el Montseny. 
Allà va fer els primers passos en 
el món de l’alpinisme. En aques-
tes primeres experiències el van 
acompanyar en Santi Marín, en 
Jordi Buixeda i en Jaume Roquer. 
Per a tots tres, la resta de compo-
nents del Centre Excursionista 
i els seus pares, va tenir paraules 
d’agraïment el dia del seu home-
natge. Des de fa 22 anys compa-
gina les expedicions amb el seu 
treball com a guia professional 
d’alta muntanya d’una manera es-
table als Pirineus, però també als 
Alps, Marroc, Tibet, Nepal, Índia, 

Pakistan, Argentina, Xile, Alaska i 
Canadà, entre d’altres. 

«Des de fa dos anys treballa 
en el projecte de  Kilian 

Jornet Summits of mylife»

Tres vegades ha coronat el cim 
del ChoOyu (8.201 m), igual que 
el cim del Shivling (6.543) a l’Hi-

màlaia i les sis cares nords dels 
Alps. També ha obert vies de fins 
a 7b+ de paret amb clients als 
Alps, Mont Rebei i Regina, i ha 
fet guiatges amb esquí de pendent 
tant a l’Himàlaia com als Andes. 
Aquesta trajectòria l’ha ajudat a 
acumular una gran experiència 
en zones desèrtiques del Sàhara, el 
Taklamakán i Sinaí, entre d’altres 

indrets. Des de fa dos anys treba-
lla en el projecte de Kilian Jornet-
Summits of myLife «Una manera 
d’entendre la vida i la muntanya. 
Un projecte de valors». El pro-
per mes de juny serà amb Jornet 
a Alaska. Després serà el torn de 
treballar als Alps (Chamonix), i fi-
nalment a la tardor, “espero poder 
desenvolupar un projecte innova-

dor a l’Himàlaia”. Segons Tosas, “a 
la muntanya no s’ha de tenir por 
de recular. Quan perds jugant a 
futbol, segur que als pocs diespo-
dràs disputar un altre partit. A la 
muntanya, moltes vegades quan 
perds no ho pots explicar”.

«Tosas rep l’homenatge 
del Centre Excursionista, 
l’ajuntament i el poble de 

Blanes»

Va rebre l’homenatge amb emo-
ció, “És una tempesta molt gran 
de sentiments, perquè em sento 
com em sentia aquí quan vaig co-
mençar: jo encara sóc aquell nen”.    
L’acte d’homenatge va acabar amb 
el teatre ple per veure l’audiovisu-
al Amb “F” d’Alpinisme. Una filo-
sofia d’alpinisme.“Tinc tres confe-
rències. En aquest treball parlo de 
la darrera etapa de la meva vida. 
Fa dos anys em vaig plantejar si 
la muntanya ja m’ho havia donat 
tot. A partir d’aquell moment, em 
reinvento i opto per un alpinisme 
més radical i atlètic. Sempre amb 
la humilitat com a bandera”.
Només unes hores després d’aca-
bar l’homenatge, Jordi Tosas aga-
fava un avió en direcció Kat-
mandú on l’esperava un grup per 
practicar esquí extrem. yy

«A la muntanya s’ha de saber dir no»
  BlANES

Jaume Moran (Centre Excursionista), Jordi Tosas i Josep Marigó. Foto: Yoyo

L’atleta blanenc d’ultra fons, Xavi 
Marina, ha participat al Cercle Po-
lar Àrtic (Lapònia sueca) en una 
cursa de 4 dies de pràcticament 
240 quilòmetres i a una temperatu-
ra de 18 graus sota zero.
Les tres primeres etapes tenien un 
recorregut de 50 Km. La quarta va 
ser de 90, sempre sobre neu i en 
condicions extremes.

«Ha fet 250 Km en quatre dies 
a 18 graus sota zero»

Marina va fer un temps de 33 hores 
i 32 minuts, a més de 4 hores del 
guanyador, “no feia tan fred com 
esperàvem i la neu presentava un 
aspecte molt complicat per poder 
córrer. Portàvem unes raquetes per 
a moments puntuals i les van haver 
d’utilitzar pràcticament tota la cur-
sa. No es podia córrer amb aques-
tes raquetes”.

Marina ha arribat molt satisfet del 
seu rendiment, tot i que molt des-
gastat físicament, “vaig marxar 
amb tres quilos de més per dispo-
sar de més grassa. Em van durar 
ben poc”.

«Portava unes raquetes 
per a moments puntuals 
i les van haver d’utilitzar 

pràcticamente tota la cursa»

Marina s’ha preparat aquests dar-
rers mesos a consciència. El mate-
rial l’ha provat passant hores en un 
congelador industrial, “vaig fer al-
guna prova sobre neu encara que 
les temperatures no eren tan bai-
xes com les de l’Àrtic. També vaig 
córrer molt per la sorra, una su-
perfície que es pot comparar amb 
la de la neu. El material d’abric l’ha-
víem provat al congelador de l’em-
presa de casa i ha funcionat correc-
tament”.
Xavi Marina és un jove blanenc 

que va jugar al futbol fins als 17 
anys. En aquella edat va començar 
a practicar atletisme, i des del 2001 
es dedica a les curses d’ultafrons, 
és a dir, proves de llarga distància 
amb grans dificultats i en la majo-
ria d’ocasions, en condicions cli-
màtiques extremes. En cap cas, fins 
ara havia corregut en unes tempe-
ratures tan baixes. Aquests darrers 
anys ha estat a Israel, Marroc, Xile, 
Brasil i Namíbia, entre d’altres pa-
ïsos.

«Marina es dedica a proves 
de llarga distància amb grans 

dificultats i en la majoria 
d’ocasions, en condicions 

climàtiques extremes»

A més de participar en proves ar-
reu del món, ha estat l’ànima de 
l’XTrem Running Costa Brava, 
una cursa entre Blanes i Port-Bou 
de tres dies de durada que el 2013 
va arribar a la cinquena edició. yy

Xavi Marina queda segon a l’Ice-Ultra
  BlANES

Xavi Marina en plena Ice-Ultra
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DiA 5
SOpAR EL xiNO xANO:
CiGRONS AMB ARENGADA pER A 
TOThOM.
pOpULAR i TÍpiC ENTERRAMENT
DE LA SARDiNA
20.00 h, Plaça de la Vila

DIA 8
RACÓ DELS CONTES:
«CONTES PER LA IGUALTAT»
A càrrec de la Cia. ClarArt
11.30 h, Biblioteca Municipal
DiA iNTERNACiONAL DE LES DONES
(programa a part)
FiRA ALiMENTÀRiA
DE pRODUCTES ARTESANS
10.00-20.00 h, Plaça de la Vila
FESTA: DÍA DE ANDALUCÍA
14.30 h, Apartaments Costa Encantada
TEATRE-MÚSICA “JO MAI”
ESPECTACLE CASTELLà-CATALà
21.00 h, Teatre Municipal

DiA 10
FiRA MERCAT DE BROCANTERS
I COL·LECCIONISTES
TROBADA VEhiCLES CLÀSSiCS
10.00-14.00 h, Plaça Pere Torrent

DIES 14-15
62 RALLy COSTA BRAVA
CURSA DE COTxES CLÀSSiCS 
www.rallycostrabrava.com
Passeig Jacint Verdaguer

DiA 15
RACÓ DELS CONTES: «LA VERITABLE
AMISTAT ENTRE RATOLINS I GATS»
A CÀRREC DE LA CiA. BORiNOT GROC
11.30 h, Biblioteca Municipal
ViGÍLiA FESTA DEL pERDONS
CONCERT CORAL
21.00 h, Parròquia Sant Romà

DiA 16
ApLEC DELS pERDONS
CAMiNADA A SANTA CRiSTiNA
ARROSSADA pOpULAR
9.00-18.00 h, Pl. de la Vila

DiA 21
RACÓ DELS CONTES: «RAPUTZEL EN 
ANGLÈS» A CàRREC DE CELL CENTRE 
ESTUDiS DE LLENGüES
18.00 h, Biblioteca Municipal
LLORET ESpAi OFF: SOpARS A 
DOMiCiLi
TEATRE. RECORREGUT pER DiVERSOS
iNDRETS DE LA ViLA
19.00 h, Plaça Pere Torrent

DiA 22
RACÓ DELS CONTES: «LA FADA 
MAGALINA ALES, DE PURPURINA»
A CÀRREC DE LA CiA. BEL CONTES
11.30 h, Biblioteca Municipal
TEATRE: “PER UN SÍ, PER UN NO”
21.00 h, Teatre de Lloret

DiA 23
FESTiVAL DANSES i CORS
“CONSONANCIA”, “VACACIONES EN
ESPAÑA” I “¡MÚSICA, MAESTRO!”
11.30 h, Plaça de la Vila

DiA 24
CONCURS-FESTIVAL INTERNACIONAL
DE MÚSICA I DANSA 
“CONSONANCIA”, “VACACIONES EN
ESPAÑA” I “¡MÚSICA, MAESTRO!”
20.30 h, Casa Rússia (i: 972366266)

DiA 27
FESTiVAL FiESTALONiA
DANSES i CORS
16.00 - 18.00 h, Pl. Pere Torrent

DIA 28
CONCURS-FESTIVAL INTERNACIONAL
DE MÚSICA I DANSA 
“CONSONANCIA”, “VACACIONES EN
ESPAÑA” I “¡MÚSICA, MAESTRO!”
LLiURAMENT DE pREMiS i CLAUSURA
DANSES i CORS
18.00 h, Casa Rússia (i: 972366266)
LLORET ESpAi OFF:
“PENTATEATRE ATÒMIC”
TEATRE, RECORREGUT pER DiVERSOS 
iNDRETS DE LA ViLA, ENTRE ELS 
qUALS ES TROBA LA BiBLiOTECA
19.00 h, Pl. Pere Torrent

DiA 29
RACÓ DELS CONTES: «CONTES AMB
KAMISHIBAI»
A CÀRREC DE LA CiA. CLARART
11.30 h Biblioteca Municipal
TEATRE: MONÒLEG “ACORAR”
21.00 h, Teatre de Lloret

DiA 30
TEATRE FAMILIAR: “COLOSSAL”
17.00 h, Teatre de Lloret
LLOTJA AUTOCLàSSIC
MERCAT DE VEhiCLES CLÀSSiCS
7.00-18.00 h, Turó d’En Buc
xxxV MARxA pOpULAR A LES 
ERMiTES DE LLORET
8.00 h, Pl. de la Vila
Recorregut: 18 km

FiNS AL 6
ExpOSiCiÓ DE piNTURA. GRAVATS 
DE DORA MÁRQUEZ
Centre d’Adults Es Piteus

FINS AL 8
EXPOSICIÓ “ELS NOUS BLANENCS, 
JOVES I IMMIGRACIÓ” FOTOGRAFIES 
D’AiTOR ROGER
Casa Saladrigas

FiNS AL 13
ExpOSiCiÓ DE piNTURA. MòNiCA 
CASTANyS
Galeria L’Arcada

FiNS AL 16
ExpOSiCiÓ: 50 ANyS DELS pREMiS 
RECVLL
Sala Garcia-Tornel

DiA 5
CARNAVAL 2014

DiA 6
CICLE DE XERRADES-ESPAI DE DEBAT: 
“RELACIONS ENTRE GERMANS: 
RIVALS I CONFIDENTS”. A CàRREC 
D’ALExANDRE MASET
15.15 h, Escola Joaquim Ruyra

DIA 8
CELEBRACiÓ DEL DiA 
iNTERNACiONAL DE LA DONA 
MATiNNÉ GASTRONOMiCA 
CULTURAL. ASSOCiACiÓ DE CUBANS
12.00 a 20.00 h, Antic pavelló d’esports
pETiT CONCERT MULTiCULTi. COR 
DE CAMBRA SOTA pALAU i ViSiTA 
GUIADA A L’EXPOSICIÓ “ELS NOUS 
BLANENCS”
19.00 h, Casa Saladrigas

DIES 8 I 9
CAMpiONAT DE TWiRLiNG
09.00 a les 20.00 h, Ciutat Esportiva

DiA 9
RIALLES. TEATRE: “SENSE SOLTA”
CiA. TEATRE MòBiL
17.30 h, Teatre de Blanes

DiA 14
TEATRE: BELLAVISTA, 18, CIA. 
pLATADEDRAMA
22.00 h, Teatre de Blanes

DEL 14 AL 10 D’ABRiL
ExpOSiCiÓ DE piNTURA. LLUiS 
PUIGGRÓS I JOSEP MOSCARDÓ
Galeria L’Arcada

DiES 15 i 22
REGATES. CLASSE CREUER. TROFEU 
pASqUA
Club de Vela

DiA 20
CICLE DE XERRADES- ESPAI DE 
DEBAT: “QUAN CAL PORTAR ELS 
NOSTRES FILLS AL METGE?”, A 
CÀRREC DE LA DRA.
BEATRIZ FONTALVA
15.15 h, Escola Joaquim Ruyra

DiA 23
RIALLES TEATRE CÒMIC. “LA 
VOLTA AL MÓN EN 80 CAIXES”, CIA 
MARkELiñE
17.30 h, Teatre de Blanes

DiA 29
CELEBRACiÓ DEL DiA D’ANDALUSiA 
A BLANES: CANTES y COpLAS DE 
MÁLAGA
 21.00 h, Teatre de Blanes

DiA 30
CELEBRACiÓ DEL DiA D’ANDALUSiA 
A BLANES: FUSiÓ DE CULTURES
19.00 h, Teatre de Blanes

BiBLiOTECA COMARCAL
· Dia 6 a les 20.00 h

DIJOUS DE LLETRES I MOTS: 
L’AJUDANT DE METGE, DE MERCÈ 
FONT

· Dia 18 a les 20.00 h
AULA BLANES: CORRENTS 
LiTERARiS DEL SEGLE xxi, AMB 
òSCAR CARREñO

· Dia 20 a les 20.00 h
CiCLE DE CONFERÈNCiES EN MOTiU 
DEL 50 ANiVERSARi DELS pREMi 
RECVLL

· Fins al 29
AMiCS DE LA CULTURA ASiÀTiCA 
DE BLANES

· Dies 5 i 7 a les 19.00 h
PROJECCIÓ DE LA PEL·LÍCULA: THE 
RiNG

· Dia 13 a les 18.00 h
CONTECONTES ASiÀTiCS

· Dia 14 a les 19.00 h
PROJECCIÓ DE LA PEL·LÍCULA: 
kENShiN, EL GUERRERO SAMURAi

· Dia 21 a les 19.00 h
CUiNA: CATA DE pRODUCTES 
ASiÀTiCS

· Dia 27 i 28 a les 18.00 h
MANGA I ANIME: PROJECCIÓ 
STUDiO GhiBLi i TALLER DE DiBUix 
MANGA

CiUTAT ESpORTiVA BLANES
· Fins al 27 de juny

ACTIVITATS DIRIGIDES. JO EM 
CUIDO!

CASAL CÍViC CAN BORELL
ACTiViTATS pER A TOThOM: 
CURSOS, TALLERS, CONFERÈNCiES, 
ExpOSiCiONS
· Fins al 21

ExpOSiCiÓ DE piNTURA i 
MANUALiTATS. ASSOCiACiÓ 
DE DONES EMpRENEDORES DE 
BLANES

MORRALLA, ESPAI JOVÉ
CASAL DELS JOVES DE BLANES.
TALLERS, CURSOS, SALA DE 
CONCERTS, GiMNÀS, ETC

CENTRE ExCURSiONiSTA
SORTiDES
· Dia 8

SENDERiSME: SANTUARi DE 
MONTGRONy

· Dia 16
AMICS DELS CAMINS: VIDRà-
SANTUARi DE BELLMUNT

· Dia 23
SENDERISME: LLACS FUIROSOS-
SANT MARTÍ DEL MONTNEGRE

· Dia 29
ALTA MUNTANyA: EL pUiGpEDRòS

· Dia 30
SENDERISME: LES PLANES-
COGOLLS

ASSOCiACiÓ ESTiMEM LES ERMiTES
· Cada diumenge de 10.00 a 13.00 h

VISITES A L’ERMITA DE SANT JOAN I 
SANT FRANCESC 

CLUB hOqUEi BLANES. Ok LLiGA
· Dia 15 a les 21.00 h

MURALLA ÒPTICA BLANES – C.P.VIC
· Dia 25 a les 21.00 h

MURALLA ÒPTICA BLANES – C.P. 
TORDERA

CLUB TENNiS BLANES
LLiGA MATiNAL i MiGDiA DE pÀDEL 
i SETMANAL i CApS DE SETMANA DE 
TENNiS

C. D’ESTUDiS iOGUiCS SURyANAMASkAR
· Dilluns, dimecres i divendres a les

20.30 h 
· Dilluns, dimarts i dijous a les 19.30 h

a Can Fonsu (C .Serrallarga, 2. T. 972 
330 513)
CLASSES DE iOGA

ESpAi iNTEGRATiU BLANES
· Dies 5, 12, 19 i 26 a les 19.30 h

CLASSES DE MEDiTACiÓ
(C. de l’Or, 2 t. 655 940 092)

AS. NATURiSTA pORTAL DE SALUT
iOGA, MEDiTACiÓ, DANSA ORiENTAL 
i ALTRES ACTiViTATS
(C. Alberes, 49. Tel. 972333979)

pRiMER CASiNO DE BLANES
CICLE DE CONFERÈNCIES – ARTS I 
OFiCiS EN LA ViLA DE BLANES
DISSENY URBANÍSTIC DE JARDINS 
PÚBLICS I PRIVATS
· Dia 13

JARDINER PAISATGÍSTIC. 
J.FABREGAS.

· Dia 20
ARqUiTECTURA pAiSATGÍSTiCA. 
ANNA MALLEU

ViSiTES GUiADES A LES ESCOLES 
· Fins al 10 de març a les 15.15 h

Consultar dies de visita

ABBC
· Dia 8 de 10 a 13 i 17 a 19 h

TALLER iNFANTiL DE pOLSERES AL 
CARRER FORNACA

· Dia 8 a les 19.00 h
ACTUACIÓ MUSICAL “THE HOLY 
SINNERS” AL CARRER
FORNACA

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE BLANES AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

Farmàcies de guàrdia
BlANES llORET DE MAR
Març Març 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, 5 GuIllEM
• Dijous, 6 GRIMA
• Divendres, 7 AlTIMIR
• Dissabte, 8 ADEll
• Diumenge, 9 ADEll
• Dilluns, 10 PuJOl
• Dimarts, 11 OMS
• Dimecres, 12 BARTRINA
• Dijous, 13 SuREDA
• Divendres, 14 RAMON
• Dissabte, 15 TuRON
• Diumenge, 16 MOREll
• Dilluns, 17 GuIllEM
• Dimarts, 18 GRIMA
• Dimecres, 19 AlTIMIR
• Dijous, 20 ADEll
• Divendres, 21 ADEll
• Dissabte, 22 PuJOl
• Diumenge, 23 OMS
• Dilluns, 24 BARTRINA
• Dimarts, 25 SuREDA
• Dimecres, 26 RAMON
• Dijous, 27 TuRON
• Divendres, 28 MOREll
• Dissabte, 29 GuIllEM
• Diumenge, 30 GRIMA
• Dilluns, 31AlTIMIR
• Dimarts, 1 ADEll

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 RAMON
Av. Vila de Madrid, 17
 Tel. 972 334 403
FARMàCIA TuRON
Ca la Guidó, 7
Tel. 972 334 701
FARMàCIA MOREll
Av. Catalunya, 10 (La Plantera)
Tel. 972 337 445
FARMàCIA GuIllEM
Av. dels Pavos, 30 esc. B, L-3
Tel. 972 351 150
FARMàCIA GRIMA
C. Giralda, 3 (Mas Borinot)
Tel. 972 337 010
FARMàCIA AlTIMIR
Av. Europa, 27
Tel. 972 355 000

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. MARÇ

FINS AL 15 D’ABRIL
PINEDA DE MAR
EXPOSICIÓ “SARA LLORENS, PIONERA 
DEL FOLkLORE A CATALUNyA”

FINS AL 31
TOSSA DE MAR
LA CUINA DEL BACALLà A TOSSA DE 
MAR, AMB MENúS ESPECIALS A 12 
RESTAURANTS DE LA VILA

DIA 8
PINEDA -CALELLA
CARNESTOLTES DE L’ALT MARESME 
Sortida de l’avinguda Hispanitat de 
Pineda de Mar per arribar al carrer 
Indústria, cantonada Monturiol de 
Calella. 19.00 h
CALELLA
BALL AMB L’ORQUESTRA TAXMAN A LA 
FàBRICA LLOBET-GURI
23.00 h 

DIES 8, 9, 15 I 16
PINEDA
LA COMPANyIA DEL CENTRE CULTURAL I 
RECREATIU PRESENTA A LA SALA GRAN 
“UN DéU SALVATGE”
Dissabtes 22.00 h i diumenges 
18.00 h

DIES 9, 15, I 16
SANTA COLOMA DE FARNERS
CONCURS DE TEATRE AMATEUR RAFEL 
ANGLADA
18.15 h, al Teatre Catalunya

DIA 14
CALELLA
PRESENTACIÓ DE LA REEDICIÓ DEL 
LLIBRE DE FRANCESC GRAU I VIADER 
“RUA DE CAPTIUS”
19.00 h, a la Capella de Sant Quirze i 
Santa Julita

DIA 15
TOSSA DE MAR
39A RUA DE CARNAVAL
17.00 h

DIES 22 I 23
TORDERA
TEATRE AL CLAVé AMB L’ACR PERE COT
Dia 22: 22.00 h i dia 23: 19.00 h

DIA 28
CALELLA
15È CAFÈ-JAzz A LA SALA MOzART AMB 
LA BIG BAND DE L’ESCOLA DE MúSICA 
D’ARENyS (22.00 h); I AFTER HOURS 
AMB PEP ROMAGUERA I Jk NARzEkIAN 
(23.15 h). 
TORDERA
CICLE AïNDA AL CLAVé AMB DAVID 
GUAPO
22.00 h

DIA 30
CALELLA
6A MITJA MARATÓ COSTA DE 
BARCELONA-MARESME
9.00 h
PROCLAMACIÓ DELS GUANyADORS DEL 
XXXII JOCS FLORALS AL TEATRE ORFEÓ 
CALELLENC.
12.00 h

AGENDA FACILITADA PER RàDIO MARINA

• Dimecres, 5 PERPINYà
• Dijous, 6 C. CABAÑAS
• Divendres, 7 MAZÓ
• Dissabte, 8 M. CABAÑAS
• Diumenge, 9 J. MARTÍNEZ
• Dilluns, 10 FàBREGAS
• Dimarts, 11 E. TAllADA
• Dimecres, 12 BASTÉ
• Dijous, 13 CàNOVES
• Divendres, 14 M. TAllADA
• Dissabte, 15 llADÓ
• Diumenge, 16 I. ESPINET
• Dilluns, 17 A. I M. MARTÍNEZ
• Dimarts, 18 PERPINYà
• Dimecres, 19 C. CABAÑAS
• Dijous, 20 MAZÓ
• Divendres, 21 M. CABAÑAS
• Dissabte, 22 J. MARTÍNEZ
• Diumenge, 23 FàBREGAS
• Dilluns, 24 E. TAllADA
• Dimarts, 25 BASTÉ
• Dimecres, 26 CàNOVES
• Dijous, 27 M. TAllADA
• Divendres, 28 BORRàS
• Dissabte, 29 I. ESPINET
• Diumenge, 30 A. I M. MARTÍNEZ
• Dilluns, 31 PERPINYà
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 MIREM ENRERE

BlANES
Cent anys separen aquestes dues imatges d’un dels racons més emble-
màtics de la vila. D’una banda, la riera sense cobrir, les dones rentant, 
el passeig i la zona dels Pins pràcticament sense urbanitzar. La imatge 
actual, ens porta un paisatge totalment diferent i ja conegut per tots.

llORET DE MAR
Un mateix edifici amb diversos usos. Aquest és el cas de les instal·la-
cions que acullen actualment el Puntet, un servei per on cada any hi 
passen centenars de joves – més informació a la pàg. 5-. Anteriorment 
havia estat l’escorxador de Lloret, “el matadero” com s’anomenava po-
pularment. La columna no s’ha modificat gens. La porta és una mica 
més petita. Els usos de la sala, totalment diferents.

Foto: Yoyo

Interior de l’antic escorxador. Col·lecció: Josep Moré i Croses

Foto: Àngel Toldrà Viazo. Arxiu Municipal de Blanes (AMBL)

Interior del Puntet. Foto: M. A. Comas
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TRANSPORTS PÚBlICS

 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

MASIA DE L’ANY 1968

Us ofereix:
Menús diferents i servei a la carta

Sopar i ball amb música en viu els dissabtes nit
Grans salons per celebrar casaments, comunions...

Veïnat Sant Daniel, 99 · TORDERA
(Ctra. GI 600, rotonda C32 direcció El Vilar - Sant Daniel)

www.calamariarestaurant.com · restaurantcalamaria@hotmail.com
RESERVES TEl. 93 764 08 05 i 93 764 09 34

MENÚ ESPECIAl DE CAlÇOTADA
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ENTRETENIMENTS

CRuCIGRAMES D’AMOR 15X14
Proposta de Jep Ferret www.crucigramaexpres.cat

Aquest espai
està disponible

per a la seva 
empresa

T. 660 08 90 90
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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 4€/10 min. 
També venda d’equips nous, portàtils i 
servei a empreses. T. 650 906 730
www.mcsinformatics.net

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

ENTRETENIMENTS. SOluCIONS

COMENÇA A GUANyAR DINERS
DE MANERA FàCIL. T’ensenyaré a 
interpretar les senyals per vendre al 
moment just. En només 21 hores podràs 
llegir els gràfics com un autèntic Gurú.  
Truca al 972 33 21 39 i t’informaré.  
Segurament, la trucada amb més 
plusvàlues de la teva vida.

REPAREM MÒBILS i tablets. LCD, 
pantalles trencades, connectors...
www.mcsinformatics.net
T. 650 906 730

PROFESSOR DE MATEMàTIQUES I 
FíSICA dóna classes personalitzades 
d’ESO i Batxillerat. Proves d’accés 
a la Universitat i FP.  Atenció 
individualitzada, màx. 2 alumnes 
alhora. T. 663 019 238. Blanes

HABITACIÓ INFANTIL, fusta massissa 
amb canviador, 110 cm d’ample, 3 
calaixos molt amples i porta amb 
prestatge. Armari de 200x110 cm, 2 
portes, penjadors+prestatges+calaix 
inf. Bressol convertible en llit de 140x70 
cm. Inclou prestatge, mateixos motius.  
Fins a 20 km de Blanes transport inclòs. 
Urgeix vendre per canvi de dormitori. 
299 €. T. 660 08 90 90

INFORMàTIC A DOMICILI. Servei 
tècnic amb experiència i titulació. 
Tel. 625 275 205, www.informatic-a-
domicili.info

ES DISSENyEN I ES CUINEN menús 
per a persones amb malalties cròniques. 
T. 662 639 403

ES REPAREN electrodomèstics, es 
restauren mobles antics i es tapissen 
cadires. T. 662 639 403

S’OFEREIX PERSONA RESPONSABLE 
per fer de cangur i per a neteja 
domèstica. T. 661 019 316

PARTICULAR LLOGA CASA amb 
Jardí. Tot l’any. Urb. Cala St. Francesc. 
Magnífiques vistes del Mar, Convent, 
Botànic i Sant Joan. 4 Hab., 2 Banys, 2 
Terrasses, Ampli Saló-menjador, Porxo 
amb barbacoa. Calefacció a gas ciutat. 
1.400€/mes. Negociable. T. 609 472 308.

ES VEN POLSÒMETRE POLAR 
RS300X, mod. professional per a 
running, banda tèxtil de pit codificada, 
no fa interferències amb altres aparells;  
compatible amb gairebé totes les 
màquines del gimnàs;  inclou sensor per 
mesurar velocitat, distància, calories 
consumides i entrenador personal.  95€ 
T. 660 08 90 90

PROFESSOR DE SORDS. Logopeda 
internacional. Roman Martínez, t. 649 
212 471.



ENTREVISTA

La Marta Tibau Llinàs, de 33 
anys i natural de Lloret de Mar; 
i en Marià Miño Puigcercós, 35 
anys i de Barcelona; fa un any i 
mig que viatgen en furgoneta 
per Sud-Amèrica. Tots dos te-
nien feina a Andorra però van 
decidir buscar nous reptes i no 
dependre de ningú.

Marta, com va començar la vos-
tra relació?
Quan ens vam conèixer, ara fa 7 
anys, tots dos treballàvem a An-
dorra. En Marià com a redac-
tor en el diari Bon dia, i jo com a 
operadora de càmera a la televisió 
pública andorrana. Al cap d’un 
any d’estar junts vam fer un viatge 
a l’Índia d’un mes. Quan estàvem 
agafant “les ganes” a viatjar pel 
país, vàrem haver de tornar per 
seguir treballant. En aquell mo-
ment vam veure que no ens agra-
dava això de viatjar un mes i tre-
ballar-ne onze. 

I què vareu fer?
Primer de tot volíem aprendre a 
treballar tots dos junts, així que 
vàrem fer una sèrie de televi-
sió anomenada “Furgoaddictes” 
i que tractava sobre la gent que 
viatja amb furgoneta per Cata-
lunya. Vàrem vendre la sèrie a la 
Xarxa de televisions locals de Ca-
talunya. Arrel de fer el programa 
ens vam animar a comprar nosal-

tres una furgoneta per anar pre-
parant el projecte que actualment 
estem fent: Furgo en ruta. 

Quan va començar la vostra ruta?
El 13 de juny de 2012 vàrem mar-
xar cap a Buenos Aires. Tots tres, 
nosaltres dos i la nostra furgone-
ta: La Saioneta. La idea, de mo-
ment es recórrer Sud-Amèrica, 
des d’Argentina fins a Colòmbia. 
Inicialment havíem previst que 
duraria un any i mig, però ara 
creiem que s’allargà 3 anys. Actu-
alment ja hem fet Argentina, Xi-
le, Uruguai, sud del Brasil, i actu-
alment estem a Paraguai. En total 
haurem recorregut uns 45.000 
km. 

La idea era fer una sèrie de tele-
visió. Com ho teniu?
S’anomenarà “Furgo en ruta” i  
la idea és que tingui un total de 
26 capítols. Editarem tot el que 
ha estat el nostre pas per Amèri-
ca del Sud, parlant sobretot de la 
cultura, el folklore, la gent del pa-
ís, les anècdotes de viatge...  i po-
der-ho vendre a alguna televisió.

Es pot veure alguna cosa?
Cada dilluns anem penjant un ví-
deo al nostre web www.furgoen-
ruta.com amb petits resums del 
que serà aquesta sèrie de televisió. 

Com us financeu?
El projecte de la sèrie de televisió 

no ens dóna cap entrada econò-
mica, així que de moment anem 
tirant d’estalvis i també hem anat 
aprenent a guanyar-nos la vida en 
ruta. Fem artesania, això sobre-
tot es feina meva, i aprofitant que 
en Marià és músic, també anem 
per bars i restaurants oferint con-
certs. Al final, durant la ruta vas 
aprenent a gastar menys per po-
der viatjar més temps. 

I la família, a milers de quilòme-
tres...
Amb internet tot és molt més 
fàcil. Les nostres mares es van 
apuntar a un curs d’informàti-
ca abans de marxar nosaltres per 
poder dominar una mica l’skype 

i el facebook i així poder estar en 
contacte. 

I vosaltres cada dia en un lloc di-
ferent!
Al final, això que estem fent no 
és un viatge, sinó que és la nostra 
vida. Hem canviat el nostre piset 
d’Andorra per una casa amb ro-
des. S’ha canviat el nostre balcó al 
carrer principal d’Andorra per un 
jardí que modifica constantment 
de paisatge. Hem decidit veure 
món i aprendre de les persones 
que anem coneixent pel camí. 

Fins ara quins llocs us han im-
pactat més?
Sens dubte les cataractes d’Igua-
çú són d’aquests llocs que sembla 
mentida que puguin ser veritat. És 
simplement espectacular. A mi, el 
meu racó preferit fins ara és a les 
Termes el Rincón, a Xile, un petit 
centre termal fet enmig de la na-
tura i davant d’una cascada de 30 
metres que no té nom, és una pas-
sada! I en Marià va quedar fasci-
nat amb el Parc Nacional Torres 
del Paine, a Xile també, un paradís 
per als amants del trecking. Però al 
final els llocs més bonics per no-
saltres són on hem conegut a gent 
i on hem anat deixant amics. Per-
sones que per algunes hores o di-
es s’han convertit en la nostra fa-
mília, ens han obert casa seva, ens 
han convidat a compartir amb ells 
taula i xerrades, i ens han ajudat 
sempre que han pogut. yy

La Marta, en Marià i la seva furgoneta
  JOAN FERRER I BERNAT

La Marta, en Marià i la seva furgoneta en plena ruta

VV ine a celebrar amb nosaltres
la teva primera comunió.

CELEBRACiONS A MiDA AMB DECORACiÓ ESpECiAL, ANiMADORS iNFANTiLS, 
CASTELLS INFLABLES, SALA AMB VIDEOJOCS...

FAREM QuE SIGuI uN DIA INOBLIDABLE!

Constantí Ribalaigua, 7
Lloret de Mar

Tel. 972 34 70 00
reservas@guitarthotels.com

guitarthotels.com


