
Anar de l’estació de Blanes a Gi-
rona ha deixat de convertir-se en 
una missió pràcticament impos-
sible. Des del 24 de març hi ha 16 
connexions directes entre Figue-

res, Blanes i el Maresme, vuit en 
cada sentit. El tren para a totes 
les estacions, però no s’ha de fer 
el transbord a Maçanet-Massa-
nes i esperar una llarga estona el 

tren que arribava per la línia de 
l’interior. Aquest servei només 
funciona de dilluns a divendres. 
El trajecte entre les estacions de 
Blanes i Girona es fa en 39 mi-

nuts. Ara, el gran objectiu de fu-
tur hauria de ser reduir el temps 
que es triga per anar de Blanes a 
Barcelona.
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Ja no cal canviar de tren a Maçanet-Massanes. Foto: Yoyo
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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 

Tren a Girona
Finalment, després de tants anys de reclamar millores en les co-
municacions amb Girona, es produeix un avenç significatiu. 
Per anar a Girona amb tren ja no serà imprescindible canviar a 
Massanes. 
Fins ara, i en bona part per la nostra pobra carretera NII que 
no s’acaba mai d’endegar, les relacions amb l’encantadora Girona 
són poques, a banda de les visites obligades per les gestions bu-
rocràtiques. 
La nova línia GR1 facilitarà les coses i pot afavorir especialment 
els estudiants. A partir d’ara als pares i alumnes els serà més fà-
cil considerar l’opció de la Universitat de Girona com una inte-
ressant alternativa a les universitats barcelonines, l’opció resulta 
encara més interessant pels que valoren la proximitat emocional 
amb l’ambient de la Universitat de Girona. 
Benvinguda sigui la nova línia de Renfe.
Tant de bo que en un futur poguéssim celebrar alguna millora en 
la patètica “línia de la costa”, que necessita 1 hora i 20 minuts per 
anar de Blanes a la plaça Catalunya de Barcelona.
Ara que les línies de rodalies de Barcelona són competència de la 
Generalitat hauríem de poder esperar que la R1 coneguda com la 
línia “del Maresme”, amb trajecte des de Molins de Rei fins a Ma-
çanet, i amb 39 milions de passatgers l’any, un dia millori d’acord 
al volum de passatgers i de la seva importància turística.
Potser fins i tot tindríem dret a somniar una moderna línia fèrria 
per al Maresme que fes desaparèixer la barrera entre els pobles i 
el mar i reparés la ferida al paisatge que va produir la seva cons-
trucció sobre les cales del Maresme. 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 

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

Des del 24 de març hi ha 16 conne-
xions directes entre Figueres, Bla-
nes i el Maresme, vuit en cada sen-
tit. El tren para a totes les estacions, 
però no s’ha de fer el transbord a 
Maçanet-Massanes i esperar una 
llarga estona el tren que arribava 
per la línia de l’interior. Aquest ser-
vei només funciona de dilluns a di-
vendres. El trajecte entre les estaci-
ons de Blanes i Girona es fa en 39 
minuts. Per anar de Mataró a Giro-
na es triga 75 minuts. La nova línia 
batejada com a RG1 uneix 40 esta-
cions distribuïdes en 155 KM.

«Desapareix el canvi de 
tren i les llargues esperes a 

Maçanet-Massanes»

Aquest servei de rodalies Girona 
suposarà una inversió de 3 MEUR 
anuals que pagarà el Govern.
Santi Vila, conseller de Territo-
ri i Sostenibilitat, recorda que fins 
ara era molt complicat anar a Gi-
rona des de Blanes o des de les po-

blacions de l’Alt Maresme, “s’havia 
de fer transbordament a l’estació de 
Maçanet-Massanes i moltes vega-
des amb una espera d’una hora. Tot 
això s’ha acabat. Molts joves que 
van a la Universitat de Girona es 
podran aprofitar d’aquesta millora”.
Vila ha recordat que “la Generalitat 
va assumir rodalies en el pitjor mo-
ment econòmic, però s’ha treballat 
dur per millorar el servei”.
Com a complement a la millo-
ra dels serveis ferroviaris es durà 
a terme la integració al sistema ta-
rifari de l’ATM de Girona, de ma-
nera progressiva i durant el segon 
semestre de 2014. En una prime-
ra fase es farà en els municipis que 
formen part de l’àmbit de l’ATM de 
Girona. I de cara a una segona fase 
s’incorporaran els que ara no hi es-
tan inclosos.

«Per anar de Blanes a Girona 
es triga 39 minuts»

El fet de disposar d’un bitllet inte-
grat reduirà el preu dels diferents 
trajectes oferint la possibilitat de 

transbordament amb els serveis de 
bus integrat sense haver de fer un 
nou pagament. Ara, el gran objec-

tiu de futur hauria de ser reduir el 
temps que es triga per anar de Bla-
nes a Barcelona. Fa molts anys van 

desaparèixer els trens semidirectes 
entre Mataró i Barcelona, el que re-
duïa la durada del viatge. yy

S’acaben les esperes i el transbord a 
l’estació de Maçanet-Massanes
  BLANEs

...

Els dies  14, 15 i 16 de març se ce-
lebrà la inauguració del Casal La 
Cooperativa, un espai que esde-
vindrà un punt de trobada per a 
entitats i residents de Blanes i on 
es podrà gaudir de música en di-
recte, jocs, xerrades, exposicions i 
activitats de tota mena. 

«Les obres s’han pagat 
gràcies al micromecenatge»

Entre els actes d’inauguració es 
va organitzar una fira d’entitats 
al carrer, una trobada gegantera, 
un concert d’havaneres, jocs i ac-
tivitats al carrer, una vermutada 
popular i un dinar. No hi va fal-
tar la descoberta de la placa com-

memorativa. L’espai està situat al 
carrer Muralla i disposa d’un ser-
vei de bar obert i totes les facili-
tats i estructures necessàries que 
puguin necessitar les entitats o 
els mateixos ciutadans per a de-
senvolupar les seves activitats. Hi 
ha dues sales i un magatzem on 
es pot guardar el material. Entre 
les entitats que tenen la seva seu al 
Casal hi ha: ANC, Es Viver, CUP, 
Colla Gegantera, Blanes Solidari i 
Arran. Segons explica Laia Buixe-
da, secretària de la Coordinadora, 
“les entitats s’autogestionaran”. 

«Hi ha dues sales, un bar i un 
magatzem» 

Els diners necessaris van acon-
seguir-se a través de Verkami. 

Verkami és un punt de trobada 
entre gent amb idees, projectes  
i usuaris (anomenats mecenes) 
disposats a ajudar a portar-los a 
terme, l’anomenat micromerce-
natge.

«Les entitats 
s’autogestionaran» 

Gràcies a la seva ajuda i a la d’un 
total de 166 persones, l’ entitat 
cultural Acció Cultural es Viver 
va aconseguir un total de 10.840 
euros per a poder realitzar el seu 
projecte. Les aportacions van os-
cil·lar dels 10 als 500 euros. Du-
rant l’acte inaugural, els mecenes 
ja van començar a recollir les se-
ves recompenses, segons la quan-
titat de diners que va donar. yy

El Casal  La Cooperativa de 
Blanes obre les portes

  LAurA rABAsCO

Jocs al carrer davant del Casal. Foto: Yoyo

Les hores perdudes a Maçanet-Massanes han passat a la història. Foto: Yoyo
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  COMErÇ I turIsME

Botiga al carrer a Blanes

Els carrers del centre de Blanes es van omplir el 8 de març amb 
una cinquantena de botigues que van oferir els seus productes 
amb grans descomptes.
Com a activitats paral·leles es va fer un taller de polseres  i un 
concert a càrrec del grup “The Holy Sinners”. yy

22a Botiga al carrer a Lloret

La botiga al carrer es va fer des de primera hora del matí fins a la 
nit. Hi havia inflables per a la canalla, i menús especials a diver-
sos restaurants de la vila. Els compradors van poder gaudir d’im-
portants descomptes. yy

Trobada amb el sector turístic

El director del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Ramon 
Ramos, s’ha reunit amb el sector turístic de Blanes. L’acte va ser-
vir per comentar les previsions i les campanyes que es desenvolu-
paran aquest 2014. Un dels aspectes que es va tractar van ser les 
característiques dels diferents clubs que ha posat en marxa el Pa-
tronat. yy

Botiga al carrer a Blanes. Foto: Yoyo

Botiga al carrer a Lloret de Mar. Foto: M. A. Comas

Trobada a la Biblioteca Comarcal. Foto: Yoyo

Aquest tipus de rehabilitació es 
fa a l’Hospital Sociosanitari de 
Lloret de Mar, gestionat per la 
Corporació de Salut del Mares-
me i la Selva. Es tracta d’un pro-
jecte emmarcat dins dels serveis 

que ofereix l’Hospital de Dia, 
adreçat a pacients no ingressats 
al centre.
El programa, que està pensat per 
a pacients amb deteriorament 
cognitiu (demències, ictus, etc.), 
treballa components com l’aten-
ció, la memòria, el llenguatge o 

el càlcul. S’hi utilitzen progra-
mes d’estimulació cognitiva es-
pecífics, d’entrenament mental 
general, jocs i també s’aprofita 
Internet o programes de Win-
dows.
És un servei  extern i obert tant 
al sector públic com al privat. yy

Rehabilitació cognitiva 
amb ordinador

Programa de rehabilitació cognitiva amb ordinador

  LLOrEt DE MAr

Entre els participants a la mani-
festació hi havia els treballadors, 
l’alcalde i regidors de l’Ajunta-
ment, partits polítics, sindicats, 
entitats de diferents àmbits i ciu-
tadans que s’han afegit a la mo-
bilització per defensar el futur 
de la històrica factoria. El presi-
dent del Comité d’Empresa, Anto-
nio Rodríguez (CCOO), valorava 
molt positivament la mobilització, 
“Els treballadors de Nylstar volem 
agrair a tots aquells que ens estan 
fent costat en aquests moments. 
Ajuntament, partits polítics, sin-
dicats, associacions, persones 
a nivell particular... No donem 
noms per no deixar-nos a ningú”.
El desencadenant perquè el Co-
mitè d’Empresa de Nylstar con-
voqués la manifestació va ser 
l’anunci de la direcció de la facto-
ria, comunicant l’acomiadament 
de 13 treballadors de la plantilla. 
Aquesta notícia, afegida a l’ERO 
temporal que es va fer durant els 
mesos de desembre i gener pas-

sats al 75% de la plantilla, ha pre-
ocupat els treballadors, que te-
men que el proper pas no siguin 
nous acomiadaments o, fins i tot, 
que estigui en perill la continuï-
tat de la pròpia Nylstar a Blanes. 
Nylstar és propietat del holding 
Praedium, el qual ha anunciat re-
centment l’adquisició dels drets 
de la marca tèxtil Meryl i les seves 
submarques per un import d’uns 
1’5 milions d’euros, aproxima-
dament. Abans d’acabar el 2014, 
també es va anunciar una inver-
sió d’1’2 MEUR per augmentar la 
capacitat de producció de 15.000 
a 17.000 tones anuals.
Juanjo Rodríguez (UGT) agraïa 
a totes les entitats i persones que 
s’han mobilitzat en defensa dels 
treballadors de Nyltar, “SAFA en 
els anys 60 i 70 va ser un referent 
en la lluita pels drets socials, ens 
han canviat el nom, però l’esperit 
de SAFA segueix viu. Que no ho 
oblidi ningú”.
Per defensar els seus drets, els tre-
balladors reclamen que l’empresa 
negociï els canvis amb el Comitè 

d’Empresa per afrontar-los d’una 
manera pactada, “Volen canvi-
ar el sistema productiu. Nyls-
tar (SAFA) ha canviat moltes ve-
gades aquest sistema, això no és 
nou, els treballadors no ens ne-

guem pas. Només volem que se’ns 
escolti; Qui pot conèixer millor la 
fabricació que qui està en els llocs 
de treball?”.  L’alcalde, Josep Ma-
rigó, defensa el diàleg i l’acord en-
tre totes les parts implicades.

Actualment formen part de la 
plantilla 250 treballadors, des-
prés que la factoria havia arribat 
a aplegar-ne 2.300 en el seu punt 
més àlgid de producció, a princi-
pis dels anys 70. yy

Manifestació de suport als treballadors de
l’empresa tèxtil Nylstar
  BLANEs

Imatge de la protesta que va portar els manifestants fins a l’ajuntament. Foto: Yoyo

LES NOVES SEAT DE BLANES I LLORET
 AUTOMÒBILS MISSÉ - BLANES EWAUTOS - LLORET DE MAR
 Ctra. accés Costa Brava, 38  - T. 972 33 54 00  Ctra. de Blanes, 100  - T. 972 36 54 70

 Vehicle nou, Km. 0 i seminou / Servei urgent / Servei de mecànica / Servei de planxa i pintura / Recanvis i Accessoris Originals SEAT
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La urbanització del carrer Colom, 
un carrer sense asfaltar situat en 
ple cor de la zona turística és una 
reivindicació històrica del sector 
turístic. En l’anterior mandat es va 
aprovar el projecte valorat en pràc-
ticament 7 MEUR.

«El projecte inicial, valorat 
en 7 MEur es va aturar a 

l’inici del mandat per raons 
econòmiques» 

Al començar l’actual, els tràmits 
es van aturar per raons econòmi-
ques. Ara es farà la primera fa-
se que consistiran bàsicament en 
la millora del clavegueram, aigües 
pluvials i abastaments d’aigües 
potables. La resta haurà d’espe-
rar. L’ajuntament disposava d’un 
crèdit ICO de 2’1 MEUR per co-
brir una part del projecte. Ara s’ha 
hagut de començar a treballar per 
no haver de retornar els diners. La 
primera part de l’obra va sortir a 

concurs per 1,790.782 euros. L’em-
presa GICSA ha ofert, a més, una 
sèrie de treballs addicionals per 
valor d’1’3 MEUR. Per tant el va-
lor dels treballs serà de 3 milions.

«L’empresa adjudicatària ha 
ofert treballs addicionals 

valorats en 1’3 MEur»

El projecte adjudicat es farà en du-
es fases, s’aturarà durant l’estiu i fi-
nalitzarà abans de la setmana san-
ta de l’any 2015. La Policia Local 
ha dissenyat mesures alternatives 
perquè les obres afectin el mínim 
possible tant al sector econòmic 
com als veïns.

«Del 17 de maig al 29 
de setembre els treballs 

s’aturaran per no molestar 
l’activitat turística»

Els treballs consistiran bàsica-
ment en la instal·lació del clave-
gueram, recollida d’aigües pluvi-
als i abastament d’aigua potable 

dels carrers Enric Morera i Co-
lom, així com els seus entorns. 
Durant la primera fase les obres 

incidiran especialment en el car-
rer Enric Morera, mentre que 
passat l’estiu els treballs de la se-

gona es concentraran en el car-
rer Colom, actualment sense as-
faltar. yy   

Comencen les obres de millora del carrer
Colom a la zona turística
  BLANEs

Primers treballs al carrer Enric Morera. Foto: Yoyo

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

Menú
cargolada!

Restaurant Can Pruna

Obert
el dia del

Vilar

  sOCIEtAt

Projecte europeu Comenius

L’Institut Serrallarga participa des de l’any passat en el projec-
te Comenius S.C.O.P.E. (Searing and Conserving Our Patrimony 
in Europe) amb escoles de cinc països: Noruega, Suècia, Alema-
nya, França i Turquia. La setmana del 24 al 29 de març els socis 
del projecte van ser a Blanes. Hi havia un total de 29 alumnes i 13 
professors. Es van organitzar diverses activitats i visites. yy

Documental de mediTRIrrani

El triatleta Albert Torrent, ara fa uns mesos va anar de Blanes a 
Portbou, nedant, fent bicicleta i corrents. El van ajudar una sèrie 
de joves que participaven a diferents programes socials. Aquests 
nois i noies són els protagonistes del documental que s’ha pogut 
fer gràcies al micromecenatge i que s’ha presentat a Blanes, Giro-
na i Portbou. yy

Foto de família a les portes de l’ajuntament

Presentació del documental a la sala de plens de Blanes. Foto: Yoyo

El mes vinent hi haurà eleccions 
europees. A nivell local, però, els 
partits ja estan centrats en les 
eleccions municipals del maig 
del 2015.
A tretze mesos dels comicis, ja 
es coneixen alguns caps de llista 
i també algunes renúncies a se-
guir protagonitzant la vida polí-
tica local.
Romà Codina de CiU, no repe-
tirà com a alcaldable a Lloret 
de Mar. Fa dotze anys que és a 
l’ajuntament i ara aposta per un 
canvi generacional. El partit li 
havia proposat ser el cap de car-
tell fa uns mesos, i aquest mes de 
març ha fet públic la seva renun-
cia a seguir a primera línia de la 
política local.
També hi haurà canvi al PSC. Jo-

an Bernat va renunciar a presen-
tar-se a les primàries. L’únic can-
didat ha estat Antonio Lorente, 
que va presentar un 66% dels 
avals.
Actualment al consistori llore-
tenc, CiU (7 regidors) i ERC (1), 
governen en minoria. La resta 
del consistori està format pel Mi-
llor (6), PSC (3), PPC (2), ICV-
EUiA (1) i el regidor no adscrit, 
que va deixar el grup socialista 
poc després d’iniciar-se el man-
dat.
A Blanes, el PSC (8 regidors), go-
verna en minoria. Va començar 
el mandat amb nou, però, la re-
gidora Lourdes Fàbrega, ara regi-
dora no adscrita, va abandonar el 
grup per discrepàncies internes. 
CiU (5), EUIA-ICV (4) i  PPC (3) 
completen els 21 regidors.
A Blanes, a l’hora de triar cap de 

llista, els més matiners van ser els 
militants d’ERC, partit que actu-
alment no té representació en el 
consistori. El candidat a alcalde 
serà Àngel Canosa Fernàndez, 
de 44 anys. Va néixer a Barcelona 
i està vinculat a Blanes des de fa 
molts anys. És advocat i ha exer-
cit de jutge. 
També ha mogut fitxa un any 
abans dels comicis EUiA-ICV, 
actualment amb quatre regidors. 
Repetirà com a número 1, Joan 
Salmerón. La novetat en els pri-
mers llocs serà Dolors Rubio, 
una advocada de 33 anys, que 
també té la llicenciatura de Cièn-
cies Polítiques. L’agrupació local 
del PSC ha tornat a proposar Jo-
sep Marigó, actual alcalde, com a 
cap de llista. Serà la cinquena ve-
gada que Marigó sigui el número 
1 de la llista socialista. yy

Comencen a preparar 
les municipals 2015

  BLANEs / LLOrEt DE MAr

KENPO KARATE CATALUNYA
C. Indústria, 110 · T. 93 765 45 98 · MALGRAT DE MAR
pedrorojaskenpo.blogspot.com.es

PiONERs EN iNTROdUiR EL KENPO A CATALUNYA. dEs dE 1980

KENPO iNFANTiL
ApRENENTATGE DIVERTIT I AMÈ. A pARTIR DE 4 ANYS

El kenpo fomenta:
· L’enfortiment de cos i ment
· La canalització de l’energia i la força
· El reforç de la confiança i l’aprenentatge de valors
· El desenvolupament d’habilitats i capacitats
· L’aprenentatge de la defença personal

(Tècniques contra l’encalçament escolar…)
· Introducció a les tècniques de combat

Classes dirigides per Pedro Rojas Torres, cinturó negre
7è Dan Kenpo Fu Shih, cinturó negre 5è Dan Kosho
Ryu Kenpo

FU SHIH KENpO - KOSHO RYU KENpO 
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El cap de setmana del 22 i 23 de 
març, l’ANC va realitzar una reco-
llida massiva de drets de petició, 
és a dir, si la consulta del 9-N no 
es pot fer, els ciutadans ja donen la 
seva signatura perquè els diputats 
catalans puguin convocar direc-
tament el referèndum o declarar 
de manera unilateral la indepen-
dència. La recollida es va fer a 800 
municipis.

«La votació va donar aquest 
resultat: 8 vots a favor de Ciu 
i ErC; 9 en contra del Millor, 

PPC i el regidor no adscrit; i 4 
abstencions del PsC i ICV»

En el ple ordinari de març, CiU i 
ERC van presentar una moció de 
suport  a la campanya com a mu-
nicipi membre de l’AMI, ajun-
taments a favor de la indepen-
dència, una entitat a la que el 
consistori s’hi va adherir ara fa 
un any. Ignasi Riera, portaveu de 

CiU, va presentar la moció i va 
demanar el suport a la campanya 
al mateix temps que feia una cri-

da a la participació. Jordi Oro-
bitg d’ERC, recordava que, “com a 
membres de l’AMI, s’hauria de fer 

costat a les seves accions. Potser 
no calia ni passar-ho per ple”. Per 
Marc Fuertes, portaveu del Millor, 

“una cosa són les conviccions per-
sonals, i una altra, la posició com 
a grup”. Joan Bernat del PSC, re-
cordava que “l’ajuntament ha de 
vetllar pels interessos de tots els 
ciutadans”. Francisco Rodríguez 
Pacios, d’EUiA-ICV, feia una cri-
da a la unitat i al consens per po-
der decidir el futur. El grup del PP, 
no va intervenir en aquest debat. 

«L’ANC ha portat la 
campanya “signa un vot per 

la independencia” a 800 
municipis»

Al final: 8 vots a favor de CiU i 
ERC; 9 en contra del Millor, PPC i 
el regidor no adscrit; i 4 abstenci-
ons del PSC i ICV.
La votació va ser nominal. En el 
que sí van coincidir els grups va 
ser en criticar i lamentar l’acció 
que va acabar amb el pal de l’este-
lada de l’entrada a Lloret per ter-
ra el dia abans del ple. L’autor va 
ser identificat i detingut el mateix 
dia. yy

El plenari de Lloret de Mar «no signa un 
vot per la independència»

Cartolines grogues per combatre el No. Foto: Joan Ferrer

  LLOrEt DE MAr

Generalitat, Ajuntament i la Mesa 
del Turisme de Lloret treballa-
ran plegats per definir quins han 
de ser els projectes per modernit-
zar una de les destinacions turís-
tiques més potents de Catalunya. 
Fins ara, ja hi havia converses entre 
els empresaris turístics i el consis-
tori i ara s’hi uneix el Govern. L’ob-
jectiu és que un grup de treball a 
tres bandes defineixi quins són els 
projectes prioritaris fins al 2020, 
detecti com es poden atraure no-
ves inversions i proposi línies de fi-
nançament. El conseller d’Empresa 
i Ocupació, Felip Puig, ha destacat 
que “és el primer pla pilot per reno-
var destinacions madures que es fa 
a Catalunya”. 
La Mesa del Turisme es va presen-
tar el juny del 2013 i va néixer com 
un projecte 100% privat amb la vo-
cació d’atraure noves inversions al 
municipi i també millorar la imat-
ge de la destinació. El projecte, tot 
i néixer dels empresaris, des dels 

orígens ha demanat la complicitat 
de les institucions. Durant la pri-
mera jornada de treball de la Mesa, 
celebrada al juliol, la directora ge-

neral de Turisme, Marian Muro, ja 
es va comprometre a iniciar a Llo-
ret de Mar un pla pilot per recon-
vertir destinacions turístiques ob-

soletes. Segons el que estableix el 
conveni, les actuacions es centra-
ran en àmbits tals com la rehabili-
tació i la renovació del parc d’allot-

jament turístic (Lloret té més de 
30.000 places hoteleres), la promo-
ció de noves inversions relaciona-
des amb l’activitat turística, la pro-
moció de projectes que incorporin 
les Tecnologies de la Informació i 
la Comunicació (TIC), l’impuls de 
productes turístics de valor afe-
git per al turista familiar, de nego-
cis o de congressos o la generació 
de nous esdeveniments i actes que 
permetin atraure turistes tot l’any. 
El president de la Mesa del Turis-
me, Josep Maria Molist,  ha desta-
cat la importància d’unir els esfor-
ços entre l’administració i el sector. 
“Hem d’aprofitar l’eina que ara te-
nim per fer veure a tothom no no-
més que Lloret val la pena sinó que 
s’hi pot venir a invertir”. 
Per la seva banda, l’alcalde de Llo-
ret, Romà Codina, ha destacat que 
“cal anar tots a una. Lloret és una 
destinació competitiva, on tot sens 
hi juguem molt”. L’alcalde assegu-
ra que “aquest és un primer pas. 
Els fruits es recolliran els propers 
anys”. yy

Primer Pla pilot a Catalunya per renovar 
destinacions turístiques
  LLOrEt DE MAr

Signatura del conveni entre totes les parts implicades. Foto: M. A. Comas



10   LA MArINA LA MArINA   11ABRIL DE 2014 ABRIL DE 2014

FutbolNet és una iniciativa impul-
sada per la Fundació del FC Bar-
celona que pretén educar els in-
fants i joves a través del foment 
dels valors positius que es deriven 
de la pràctica esportiva, concreta-
ment del futbol.

«Els participants es 
trien seguint criteris de 

vulnerabilitat social i 
econòmica»

Des de mitjan febrer, Lloret de 
Mar participa en aquest projecte 
adreçat a joves de 12 a 16 anys del 
municipi. 
FutbolNet té a cada població entre 
45 i 60 beneficiaris escollits seguint 
criteris de vulnerabilitat social i 
econòmica, entre altres. Actual-
ment el projecte està implantat a 22 
municipis catalans i arriba a 4.000 
joves.

«El projecte està implantat a 
22 municipis catalans i arriba 

a 4.000 joves» 

Entre els municipis participants, a 
més de Lloret de Mar, hi ha: Salt, 

Banyoles, Olot, Santa Coloma de 
Gramenet i al barri del Carmel 
de Barcelona. En aquests munici-
pis es va iniciar el FutbolNet l’any 
2011. El futbol de FutbolNet té 
unes regles especials. Per exemple, 
no existeix la figura de l’àrbitre si-

nó la del ‘mediador’, un modera-
dor que tutela el joc sense amo-
nestar. Els equips són mixtes.
Les sessions es divideixen en tres 
parts: una discussió anterior al 
partit per parlar del valor que es 
treballarà durant la sessió i pactar 

les normes del partit, un partit de 
futbol i una xerrada posterior. 
El diàleg es converteix, doncs, en 
una part del joc i no en un com-
plement. Durant la seva aplicació, 
FutbolNet fa incidència en cinc 
valors, marcats com a essencials 

per al desenvolupament personal: 
esforç, respecte, treball en equip, 
humilitat i ambició.

«No guanya qui marca 
més gols, sinó qui aplica 

millor les normes del valor 
treballat» 

Al voltant de cadascun d’aquests 
conceptes es juga una lligueta i 
l’equip guanyador no és el que 
marca més gols sinó el que ha apli-
cat millor les normes del valor.

«En els partits no hi ha 
àrbitre que el substitueix la 

figura del mediador»

Aquesta activitat es porta a terme 
dos dies a la setmana gestionada 
per la Fundació SER.GI i compta 
amb la col·laboració de l’Ajunta-
ment de Lloret.

«Es treballen cinc valors: 
esforç, respecte, treball en 
equip, humilitat i ambició» 

«FutbolNet també s’aplica a Rio de 
Janeiro (a les faveles del Comple-
xo do Alemão), a Oman, Qatar i 
Irak» yy  

Lloret s’incorpora al programa FutbolNet
  LLOrEt DE MAr

A la imatge una de les activitats al pavelló del Molí. Foto: M. A. Comas

Els millors pernils de diferents denominacions, formatges
nacionals i d’importació, embotits i especialitats...

LA BOTIGA DELS PERNILS NOVA BOTIGA A BLANES

BLANES: Rbla. Joaquim Ruyra, 65 - T. 972 354 514
LLORET DE MAR: C. Sant Pere, 79 - T. 972 367 628
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Els premis literaris Recvll han ar-
ribat aquest any a les seves noces 
d’or, marcant un rècord de parti-
cipació amb 225 treballs de 196 
autors. El president del jurat, Vi-
cenç LLorca, destacava “la qualitat 
dels treballs i la llibertat del jurat a 
l’hora de decidir cada any els gua-
nyadors. No hi ha condicionants”. 
Es tracta d’un dels guardons lite-
raris més destacats del panorama 
literari català. Entre els guanya-
dors dels Recvll al llarg de la seva 
història, la majoria en els seus ini-
cis com  escriptors, hi ha: Mont-
serrat Roig, Maria Mercè Roca, 
Carme Riera, Jaume Cabré o Mà-
rius Sampere...

«Montserrat roig, Maria 
Mercè roca, Carme riera, 

Jaume Cabré o Màrius 
sampere van guanyar el 

recvll quan començaven a 
escriure»

Per primer cop en la història dels 
premis hi ha hagut un guanyador 
andorrà. Iñaki Rubio s’ha empor-
tat el guardó Joaquim Ruyra de 
Narrativa amb l’obra ‘L’altre cos-
tat del mirall’, on proposa una mi-
rada divertida i diferent de la vida 
quotidiana on s’imposen les no-
ves tecnologies. Ràdio Marina pa-
trocina cada any l’edició del llibre 
amb l’obra de narració guanyado-
ra.
Joan Carles González Pujalte de 
Mataró ha aconseguit el premi 

Benet Ribas de Poesia, amb el tre-
ball ‘Les coses i els miratges’.
El premi Salvador Reynaldos de 
Periodisme ha tornat a recaure en 
el periodista gironí Josep Víctor 
Gay. L’any 2012 va guanyar aques-
ta mateixa categoria dels Premis 
Recull amb l’article titulat ‘Joa-
quim Ruyra i Girona: un gran si-
lenci’. Ara, l’autor ha estat premi-
at per l’article ‘Joaquim Ruyra i 
Carles Rahola, vides... morts pa-
ral·leles’. Pel que fa al Premi Rafa-
el Cornellà-Joaquim Abril de Re-
trat Literari, l’obra premiada ha 

estat ‘Eugeni S.Reig, l’amic de les 
paraules’ de Joan Tudela.

«s’ha convocat per primera 
vegada el premi de conte 

infantil Joan Petit»

El Premi de Teatre Josep Amet-
ller ha recaigut en l’actor Ramon 
Madaula per l’obra ‘Coses Nostres’. 
Aquesta és la primera peça teatral 
que l’autor finalitza i en la qual uti-
litza els personatges d’un director 
d’un teatre públic i un crític per 
fer “un examen de consciència i 

autocrítica sobre el món del teatre 
català. Amb aquesta obra “segur 
que no faré gaires amics”, apun-
ta l’actor. La dotació econòmi-
ca del premi (2.000 euros) servirà 
per produir l’obra. Pep Tosar farà 
el director. Ara cal buscar al crític. 
A Madaula li agradaria estrenar a 
Blanes, “en tot cas, si la fem, segur 
que la portarem a Blanes”.
Jordi Serra Mayoral, de Palafru-
gell, ha estat el guanyador de la 
primera edició del Premi Joan Pe-
tit de Conte Infantil,  amb el tre-
ball ‘La Paula es queda sense pa-

raula’. Aquest mestre llicenciat en 
filologia anglesa narra la història 
d’una nena que és una bocamolla. 
El conte serà editat per la Funda-
ció Joan Petit, i s’explicarà a la fes-
ta que anualment organitza el dia 
de sant Joan.

«L’actor ramon Madaula 
s’emporta el premi de teatre 
amb l’obra ‘Coses Nostres’»

El conseller Santi Vila destacava 
“la importància de la societat civil 
en aquest 50 anys de premis i més 
de 90 de la revista Recvll”. L’acte de 
lliurament de premis va comptar 
amb la presència de representants 
de la Generalitat (Santi Vila), Di-
putació de Girona (Antoni Solà), 
Consell Comarcal de la Selva (Sal-
vador Balliu), la Institució de les 
Lletres Catalanes  (Laura Borràs) i 
l’Ajuntament de Blanes (Josep Ma-
rigó). A la festa, no hi va faltar el 
típic pastís d’aniversari.
Des de l’any passat, cada darrer di-
jous de mes, un guanyador dels 
premis ofereix una conferencia 
a la Biblioteca Comarcal.  La sa-
la d’exposicions Maria Luisa Gar-
cía-Tornel ha acollit una mostra 
dels 50 anys de premis amb 50 fo-
tografies significatives i altres do-
cuments que s’han generat aques-
tes cinc dècades de premis i lluita 
en defensa de la llengua catalana. 
Pel mes de setembre es prepara la 
cloenda del 50è aniversari amb 
un acte al teatre on es vol reunir 
el major nombre possible de pre-
miats. yy

Premis Recvll: 50 anys al costat de 
la llengua catalana
  JOAN FErrEr · BLANEs

Ramon Madaula i Vicenç Llorca. Foto: Yoyo

Blanes tanca la celebració giro-
nina del Dia Internacional de les 
Dones amb la darrera sessió del 
cicle “Veu de Dona”.
La periodista blanenca Alba Lu-
piáñez va entrevistar la presi-
denta de l’Associació de Dones 
Emprenedores de Blanes, Isabel 
Forcada, i es va oferir un concert 
vocal a càrrec del Cor de Cambra 
Sota Palau.

«Veu de Dona té per 
objectiu fer més visible el 
paper de les dones en tots 
els àmbits de la societat»

El cicle d’entrevistes Veu de Do-
na té per objectiu fer més visi-
ble el paper de les dones en tots 
els àmbits de la societat: l’esport, 
la cultura, el món empresarial o 
l’associacionisme, entre d’altres. 
El cicle d’entrevistes Veu de Do-
na és una iniciativa que va ende-
gar l’Institut Català de les Dones 
l’any 2011 a Barcelona. Després 
que l’any passat es va fer a Pui-
gcerdà, Figueres, La Bisbal i Ba-
nyoles, aquest 2014 s’hi han afe-
git noves poblacions gironines. 

En aquest cas, durant el passat 
mes de març es van fer sis sessi-
ons: a Santa Coloma de Farners, 
Roses, Salt, Girona, Santa Cristi-
na d’Aro i Blanes, on s’ha tancat 
el cicle.

«La periodista Alba 
Lupiáñez entrevista la 

presidenta de l’Associació 
de Dones Emprenedores

de Blanes, Isabel Forcada»

L’Associació de Dones Emprene-
dores de Blanes va néixer l’any 
1991, arran que Forcada va parti-

cipar en un curs de formació per a 
dones de llengua catalana i histò-
ria, organitzat per l’ICD i el Con-
sell Comarcal de la Selva.  Durant 
la celebració del curs va sorgir la 
inquietud de crear una entitat que 
aplegués dones de Blanes amb ga-
nes d’organitzar i participar en ac-
tivitats. L’any 2004 l’Associació 
de Dones Emprenedores va inte-
grar-se a la Plataforma de Dones 
de Blanes. La vetllada, celebrada 
al Centre Cultural dels Padrets,es 
va completar amb un breu con-
cert a càrrec del Cor de Cambra 
Sota Palau. yy

«Veu de Dona»

Vestuari laboral, calçat i complements
per a tots els sectors.

Personalització i confecció a mida.

30 ANYS DISTRIBUINT LES MILLORS MARqUES

pROMOCIONS ESpECIALS EN HOSTALERIA
www.tottreball.com · lloret@tottreball.com 

Josep Pla i Casadevall, El Rieral · LLORET DE MAR
Tel. 972 375 480

  BLANEs

Alba Lupiáñez i Isabel Forcada. Foto: Yoyo

  sOCIEtAt

Doctor de família

Aquest mes de març, ens ha deixat als 97 anys d’edat, el doctor 
Benito. Natural de Portbou, va dedicar la seva vida a la medicina 
i a atendre a centenars de lloretencs.
A la imatge, la doctora Imma Colom (ex-alcaldessa de Tossa) i 
Xavier Crespo (ex-alcalde de Lloret, també doctor) amb el Dr. 
Francisco Benito Inaraja, el dia de la inauguració del CAP que 
porta el seu nom. yy

Dia de la Dona a Lloret de Mar

Entre els actes organitzats, hi va haver teatre radiofònic (imatge) i 
la lectura de textos escrits per dones llegits per dones. yy

Marxa per la Vida a Blanes

Si a la vida va organitzar el dissabte 22 de març una marxa pel 
centre de Blanes en defensa de la vida, la dona i la maternitat. Va 
sortir del passeig de Dintre. yy

El CAP de Lloret està dedicat al doctor Benito. Foto: M. A. Comas

Participants al teatre radiofònic. Foto: M. A. Comas

Marxa pels carrers de Blanes. Foto: Yoyo
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La iniciativa neix amb la voluntat 
de portar  teatre a escenaris singu-
lars de la població.

«Dos espectacles són amb 
taquilla inversa, és a dir, el 

públic posa el preu quan ha 
vist l’espectacle» 

Sota el lema Teatre fora del Te-
atre, en aquesta primera edició 
s’ofereixen tres espectacles de gè-
neres molt diversos, segons ex-
plica el regidor de Cultura, Arse-
ni Frigola, “busquem nou públic, 
un públic que potser no s’acosta al 
Teatre. Per tant, les propostes ar-
tístiques s’acostaran a ells”.

«La iniciativa neix amb la 
voluntat de portar  teatre 
a escenaris singulars de la 

població»

El Lloret Espai Off es va inaugu-
rar el divendres 21 de març, dia 
mundial de la poesia, amb l’ac-
tuació pels carrers del centre de 
Lloret del grup liderat pel poeta 
Eduard Carmona, Sopars a Do-

micili. Van fer un recorregut poè-
tic per diferents indrets de la po-
blació.

«Es busca nou públic, 
un públic que potser no 

s’acosta al teatre»

El punt de partida va ser la Plaça 
de Pere Torrent. Llavors, els cinc 

membres de la formació van por-
tar els assistents a fer un recorre-
gut d’aproximadament una ho-
ra de durada per diferents carrers 
de la població acabant la nova ex-
periència a la Biblioteca. 
El Divendres 28 de març, Pentate-
atre Atòmic  va presentar 5 obres, 
5 gèneres, 5 espais, una experièn-
cia única i inoblidable. Pentatea-

tre no fa un espectacle com la res-
ta. D’entrada, no ofereix una obra 
de teatre, sinó que n’ofereix cinc; 
5 obres de 15 minuts en diferents 
espais reals de la Biblioteca de Llo-
ret.
Aquest nou cicle finalitzarà el di-
vendres 25 i el dissabte 26 d’abril 
amb MVM, 10 Anys d’absència - 
Carvalho contra Vázquez Mon-

talbán a la Biblioteca de Lloret. El 
preu dels dos darrers espectacles 
serà de taquilla inversa, és a dir, el 
preu el posa el públic un cop a vist 
el muntatge.
Aquesta ha estat una de les nove-
tats de la proposta Teatre Costa 
Brava sud, un teatre amb dues sa-
les, que ofereixen Blanes i Lloret 
des dels darrers mesos del 2013. yy

Posen en marxa Lloret Espai Off
  LLOrEt DE MAr

“Sopars a domicili” va obrir el cicle. Foto: M.A. Comas
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Aquest mes de març s’han canviat 
dos dels quatre obrers i s’han pre-
sentat les quatre obreres que pro-
tagonitzaran el ball de plaça la dia-
da de  Santa Cristina (24 de juliol).
Arseni Frigola és el nou Obrer 
Major. Agafa el relleu de Salvador 
Palaudelmàs, que finalitza la seva 
etapa, després de vuit anys al cap-
davant de l’entitat. 

«Arseni Frigola es va imposar 
a Dionís soliguer en una 

renyida votació»

El 9 de març es va fer l’assemblea 
anual de socis. Hi havia dos candi-
dats a Obrer Major, Arseni Frigo-
la i Dionís Soliguer. Frigola es va 
imposar per 6 vots de diferència. 
Aquesta ha estat la primera vega-
da que s’ha votat entre dos candi-
dats. Fins ara sempre hi havia ha-
gut un únic candidat presentat per 
l’Obreria. Aquest any, Dionís So-
liguer, va presentar els avals que 
marquen els estatuts per poder 
optar al càrrec. L’Obreria té dos 
membres de ple dret, l’alcalde i el 
rector; i quatre que es van canvi-
ant periòdicament.

«Les quatre Obreres 2014 
són: Mireia Fornaguera, 

sandra Palau, Marina 
Lloveras i Maria Babí»

En el decurs de l’Aplec dels Per-
dons, es va fer el canvi ofici-
al d’Obrer Major. Arseni Frigola, 
ha mostrat la seva satisfacció per 
l’elecció i per poder treballar per 
Lloret, “treballar per Santa Cristi-
na, és treballar pel poble de Llo-
ret de Mar”.

Entre els objectius de futur, “hi ha 
mantenir i fomentar les tradicions 
i decidir el futur de la finca i les 
edificacions.

«Entre els objectius de 
Frigola hi ha consensuar 

el futur de la finca i les 
edificacions»

Fa uns anys es va obrir el debat i 
ni hi va haver acord. M’agradaria 
que s’arribés a un gran consens”, 
remarca Frigola. Des del 2002, 

la finca depèn exclusivament de 
l’Obreria a l’acabar el contracte 
de lloguer que hi havia sobre una 
part dels terrenys. A més, Josep 
Maria Escrig, l’Obrer encarregat 
de la finca, també ha estat subs-
tituït, en aquest cas per Josep Fà-
bregas. En el decurs de l’Aplec dels 
Perdons també es van presentar 
les quatre obreres que el mes de 
juliol protagonitzaran el tradici-
onal Ball de Plaça. Les quatre es-
collides són: Mireia Fornague-
ra, Sandra Palau, Marina Lloveras 

i Maria Babí. Aquest any, tam-
bé per primera vegada com en el 
cas dels candidats a Obrer Major, 
hi havia més candidates que arri-
baven al límit d’edat, que places a 
cobrir, quatre. En un dia assolellat, 
es van fer els actes tradicionals de 
cada mes de març: caminada fins 
a l’ermita amb parada a Sa Illa d’es 
Bot per esmorzar, missa, venera-
ció de sa relíquia i cants dels goigs, 
sardanes matí i tarda amb la Prin-
cipal d’Olot, i arrossada popular 
cuinada pel Xino Xano. En el de-

curs de l’Aplec es va poder veure 
el nou terra de l’ermita i la tomba 
antropomorfa descoberta fa unes 
setmanes.
L’Aplec dels Perdons és una tra-
dició que ve de lluny, encara que 
no se’n sap l’origen exacte. Pro-
vé del temps en què la litúrgia ca-
tòlica era molt forta i els exces-
sos de Carnaval es feien perdonar 
en aquest aplec. Amb el pas del 
temps, l’Aplec dels Perdons s’ha 
convertit en una jornada festiva i 
popular de gran concurrència. yy

Canvis a l’Obreria de Santa Cristina 
de Lloret de Mar
  JOAN FErrEr

Obreres del 2014 (esquerra del monument) i obreres del 2013 (dreta). Foto: M. A. Comas

Frigola, Palaudelmàs i Soliguer. Foto: M. A. Comas Mostrant la tomba antropomorfa als assistents a l’aplec dels Perdons. 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%

ARA
TAMBéA CALELLA,C. Església,353

  CuLturA

La Fundació Mútua General de 
Catalunya va posar en marxa la 
iniciativa “1 origami 1 euro” amb 
la finalitat de compartir un desig 
solidari amb tota la societat.  Per 
cada grua que va rebre (49.869),  
va donar un euro en benefici de 

«La Fundació Mútua lliura 
1000 origamis a l’Hospital 

Asil sant Jaume» 

La Marató de TV3, que enguany 
va destinar els fons a les malalti-
es neurodegeneratives. Tradicio-
nalment, regalar grues de paper 
s’ha associat amb el fet de vo-
ler desitjar salut, felicitat i pros-
peritat. El programa de la Ma-
rató del desembre passat, es va 
tancar amb una recaptació de 
9’5 MEUR, quantitat que es va 
incrementar amb el pas dels di-
es. La Marató mobilitza cada any 
centenars d’entitats i milers de 
persones d’arreu del país.
Quan van començar a donar for-
ma a la campanya “1 origami 1 
euro”, els organitzadors van apre-

ciar els seus valors educatius i la 
conveniència de fer una acció es-
pecífica dirigida a les escoles. 

«L’escola santa Maria va 
participar en el projecte 

amb 500 origamis»

L’acollida va ser tan favorable que 
s’hi van afegir un centenar d’es-
coles. A Blanes, l’escola Santa 
Maria va participar en el projecte 
amb 500 origamis. La campanya 
ha tingut continuïtat aquest mes 
de març a l’Hospital Asil Sant 

Jaume, on la Fundació Mútua va 
lliurar 1.000 origamis.
L’origami o papiroflèxia és l’art 
japonès del plegament del paper. 
L’única norma és que tot s’ha de 
fer doblegant. Segons la filoso-
fia oriental, l’origami aporta cal-
ma i paciència a qui el pràctica, 
característica comuna de bas-
tants teràpies basades en l’exer-
cici manual. Existeix una antiga 
llegenda japonesa (Sembazuru), 
que diu que a qualsevol persona 
que faci 1.000 grues de paper li 
serà concedit un desig. yy

«1origami 1 euro»
  BLANEs

Lliurament d’origamis a l’Hospital Asil. Foto: Yoyo

Fusió de Cultures a Blanes

En el marc del Dia d’Andalusia, Josep Maria Piguillem, pianis-
ta; Rosa Baena, cantant; i Alberto Torres, guitarrista; van actuar 
al Teatre municipal. Un dia abans hi havia hagut un espectacle de 
“Cantes y coplas de Màlaga”. yy

Dia d’Andalusia a Lloret

Dinar organitzat per la “Casa de Cúllar” i desfilada de banderes 
de les províncies andaluses, guardons i reconeixements, ball tra-
dicionals... S’hi aplega gent d’arreu i té lloc l’intercanvi de bande-
res de Catalunya (la porta l’alcalde) i d’Andalusia (els portadors 
són de la “Casa de Cúllar”). yy

Trobada de corals a Blanes

Els dissabte dia 15 de març van actuar a l’església de Santa Ma-
ria la Polifònica de Blanes, el Cor d’adults Contrapunt i la coral 
Els Gínjol. yy

Actuació de Josep M. Piguillem. Foto: Yoyo

Desfilada de banderes en motiu del Dia d’Andalusia. Foto: M. A. Comas

Actuació de la Polifònica de Blanes. Foto: Yoyo

Europa ha aprovat el pla de ges-
tió del sonso que fixa unes captu-
res de 819 tones per any per a un 
total de 23 embarcacions a Cata-
lunya. En poc menys de dos anys, 
la pesca del sonso ha passat d’estar 
a punt de desaparèixer a conver-
tir-se en referent per la seva ges-
tió. La raó d’aquesta transforma-
ció cal buscar-la en el pla de gestió 
elaborat conjuntament per tots els 
agents implicats (pescadors, ad-
ministracions, comitès científics 
i entitats conservacionistes) per 
demostrar la viabilitat d’aquest ti-
pus de pesca artesanal que xocava 
frontalment amb algunes direc-
trius europees. 

«En poc menys de dos 
anys, la pesca del sonso ha 

passat d’estar a punt de 
desaparèixer a convertir-
se en referent per la seva 

gestió»

Bàsicament, el pla contempla una 
reducció de les captures a un mà-
xim de 819 tones per temporada 

i l’establiment d’una quota màxi-
ma per embarcació, per setma-
na i per mes. També regula que 
només puguin pescar sonso 23 
embarcacions en el tram de lito-
ral comprès entre Arenys de Mar 
i l’Estartit i que aquestes embar-
cacions no sobrepassin els 10 me-
tres d’eslora i els 100 cavalls de po-
tència.  Eusebi Esgleas, president 
de la Federació Nacional Catala-
na de Confraries de Pescadors i 
President de la Confraria de Bla-
nes, explica els beneficis del pla 
de gestió, “aquest pla s’ha treba-
llat molt bé i permet guanyar-se 

la vida a 66 famílies. Es pesquen 
menys tones, el que permet aug-
mentar una mica els preus”.

«Només el poden pescar 
23 embarcacions del litoral 

català»

Un dels aspectes que més valo-
ren els pescadors és que ells ma-
teixos podran gestionar el re-
partiment de les quotes. Això 
permetrà, segons explica el pes-
cador Lluís Trias, “que es pesqui 
més o menys en funció de la de-
manda”. yy

Regulen la pesca del sonso
  BLANEs

Caixes de sonso abans de ser subhastades. Foto: Yoyo

La iniciativa l’organitza Xatrac, l’associació ambiental que gestiona la Ca-
sa del Mar situada a la platja. Els seus responsables expliquen que, d’una 
banda, volen dur a terme accions per a retornar la vegetació originària 
de la zona, i, de l’altra, conscienciar la ciutadania del valor que té aques-
ta pineda. Tot, gràcies al voluntariat.
Arianne Bucci, de l’entitat Xatrac, explica que “la idea és netejar el bosc, 
eliminar les plantes invasores, plantar espècies autòctones i donar-ho a 
conèixer, ja que és un bosc de gran varietat proper al nucli urbà”.
La iniciativa compta amb ple suport des de l’Ajuntament, propietari 
d’aquesta pineda que havia de ser urbanitzada al 2003. El consistori va 
decidir preservar-la de la construcció i ara és una zona verda, que es vol 
anar millorant. Ignasi Riera, regidor de Medi Ambient, qualifica el pro-
jecte de molt positiu en el sentit que vol fomentar “la participació ciuta-
dana per a preservar i conscienciar la pineda de Fenals”. yy

Campanya per millorar 
el bosc de Fenals

  LLOrEt DE MAr

Xerrada informativa a la Casa del Mar. Foto: M. A. Comas
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pRESENTA 

AqUEST ANUNCI 

I ET REGALAREM 

UN TRACTAMENT 

ANTIpLUjA

 EL FOGÓ DE LA MArINA

Patates farcides de bacallà amb salsa verda

Ingredients:
• 2 lloms de bacallà dessalat
• 300 gr de petxines
• 3 patates grosses
• 6 grans d’all
• 1 got de brou de peix
• 1/2 got de vi blanc
• Julivert
• Farina i ou batut
• Oli d’oliva, sal i pebre

Elaboració:
Filetegem tres grans d’all, els enrossim a la paella amb una mica d’oli d’oliva i els reservem. 
En el mateix oli fregim els lloms de bacallà fins que estiguin daurats i els reservem.
Pelem les patates i les tallem a llesques de mig centímetre. Les fregim a foc mig i les deixem 
a mig fer. Les reservem sobre paper de cuina per treure l’excés d’oli.
Traiem la pell, les espines i esmicolem el bacallà. Amb dues llesques de patata fem un 
sandvitx farcit d’un filet d’all fregit i bacallà esmicolat. Cal pressionar amb les mans per fer 
que quedin ben compactes. Salpebrem les patates, les passem per farina i ou batut. Tot 
seguit, les fregim amb oli fins que estiguin dauradetes.
Per a la salsa verda, piquem tres grans d’all i els daurem a la paella amb oli d’oliva, afegim 
una cullerada de farina i remenem. Hi posem vi blanc i un cop s’evapori, hi afegim el brou 
i seguim remenant fins que quedi una salsa suau.
Cal rectificar de sal amb molt de compte, s’ha de tenir present que el bacallà és salat, i 
afegim les patates  i les petxines.  Tapem la paella i deixem 
que es cuini tot a foc mig durant 5 minuts, hi posem una 
mica de julivert esmicolat per sobre i a gaudir d’un gran 
plat per aquest temps de quaresma.

Manoli Bustamante Bustamante

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

MASIA DE L’ANY 1968

Us ofereix:
Menús diferents i servei a la carta

Menú especial de calçotada
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

SOpAR I bAll Amb múSICA En VIu
ElS DISSAbTES nIT

sALut INFANtIL

Els accidents són la causa principal 
de mort en els nens
Dr. JOsEP MArÈs BErMúDEz
Pediatra
www.ipmaresriera.cat

Segons les dades de l’Institut Na-
cional d’Estadística, l’any 2012 
es van hospitalitzar a Espanya 
27.408 nens menors de 15 anys 
per lesions accidentals: caigu-
des, cremades, accidents amb 
bicicleta, en vehicles de motor, 
ofegament, sufocació, aspiraci-
ons de petits objectes, intoxica-
cions... i van morir per accident 
un total de 212 nens i 91 nenes 
de 0 a 18 anys d’edat. La majoria 
d’accidents es produeixen en l’en-
torn domèstic. Les caigudes són 
la causa de quasi el 80% dels ac-
cidents en menors d’1 any i al 
voltant del 50% en nens d’1 a 14 
anys. Les aspiracions de petits ob-
jectes són la causa del 5-10% dels 
accidents en menors de 4 anys i 
les cremades fins al 5% del total 
de les lesions accidentals en nens 
d’1 a 14 anys. Les caigudes són la 
forma més freqüent d’accident a 
totes les edats, rarament causen 
la mort però si que generen pa-
timent i sovint seqüeles, de vega-
des greus. Els accidents de trànsit 
són la principal causa de mortali-
tat per accident en menors de 18 
anys, seguits del ofegament al mar 
o en les piscines Els accidents en 
vehicles de motor representen el 
40-50% de tots els accidents mor-

tals en la infància. I es que els ac-
cidents són la causa principal de 
mort en els nens, adolescents i 
adults joves. Els accidents ocasi-
onen més morts en els nens d’1 
a 14 anys que totes les malalties 
comunes juntes, com el càncer, 
les malformacions congènites, la 
meningitis, la pneumònia o al-
tres infeccions greus. Encara que 
la paraula “accident” pugui sug-
gerir que es tracta d’una fet “for-
tuït” e “imprevist”, la realitat és 
que en la gran majoria dels casos 
els accidents són evitables amb 
actituds adequades de prevenció. 
En la gran majoria dels casos tots 
aquests accidents que s’han pro-
duït podien haver-se evitat amb 
mesures adequades de preven-
ció i conducta: l’excés de veloci-
tat, la manca de subjecció en el 
transport, l’incompliment de les 
normes de seguretat viària, no 
portar casc protector en bicicle-
tes i motocicletes, mancances en 
la supervisió durant els banys, no 
saber nedar, presencia d’objectes 
petits aspirables en l’entorn dels 
lactants i nens petits... són fets 
modificables però que varen re-
sultar fatídics per masses nens. 
Els nens i els adolescents tenen 
un dret inherent a la seguretat, 
tal com tots els membres de la 
Unió Europea s’han compromès 
a defensar. La Convenció sobre 
els Drets del Nen de les Nacions 

Unides recalca la responsabili-
tat de la societat en la protecció 
dels infants. Les autoritats i les 
administracions públiques tenen 
el deure d’establir les normati-
ves sobre la seguretat i prevenció 
d’accidents, garantir que totes les 
instal·lacions i serveis d’ús públic 
compleixin amb els requeriments 
exigibles, i establir els sistemes 
de control i avaluació. La indús-
tria i els fabricants tenen l’obliga-
ció d’adequar els seus productes a 
les normes establertes que en ga-
ranteixin la seguretat. El personal 
dels serveis públics i els agents de 

seguretat són responsables d’exi-
gir a la població l’adequat com-
pliment de les normes de segu-
retat en les seves actuacions i 
demandar als infractors. El per-
sonal docent ha de comprome-
tre’s a fer pedagogia a les aules 
sobre el risc i la prevenció d’acci-
dents infantils i avaluar-los ade-
quadament en totes les activitats 
curriculars i extracurriculars. El 
personal sanitari ha d’implicar-se 
activament en la informació, 
educació i recomanacions dirigi-
des a les famílies i als nens per a 
la prevenció de la principal causa 

de mortalitat i seqüeles greus en 
la infància: els accidents. Final-
ment els pares són responsables 
d’oferir als seus fills un entorn se-
gur des del naixement, la infàn-
cia i l’adolescència, educar-los en 
normes de seguretat i prevenció 
d’accidents, i ensenyar-los, amb 
el seu exemple, el compliment 
de les mesures d’autoprotecció, 
a evitar conductes de risc i a res-
pectar a les autoritats que ens les 
exigeixen. La seguretat infantil és 
un dret dels nens i és una tasca de 
tots. Tots som responsables dels 
accidents infantils. yy

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

Camí de sant Pere del Bosc, 3 · BLAnEs · T. 972 33 01 37
(Barri de Mas Borinot, al costat de Peixos Ros)

CONCERT AMB TOTES LES 
ASSEGURANCES

ESpECIALISTES EN 
ENFOSqUIMENT DE VIDRES

SUBSTITUCIÓ I REPARACIÓ DELS VIDRES DE L’AUTOMÒBIL
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EsPOrts

Lloret ha estat una de les poblaci-
ons gironines que ha acollit l’ex-
posició itinerant promoguda per 
la directiva del FC Barcelona per 
presentar als socis el Nou Espai 
Barça. El futur d’aquest projecte 
valorat en 600 MEUR dependrà 
del resultat de la consulta previs-
ta per aquest 5 d’abril.
La mostra es va poder visitar du-

rant tot un dia. La directiva tam-
bé va oferir una xerrada per pre-
sentar la proposta i aclarir dubtes.
El projecte que es planteja no és 
un simple rentat de cara o el dis-
seny d’una pell al voltant de l’Esta-
di. És una total i profunda trans-
formació: la construcció de més 
de 100.000 m2 nous i la cobertu-
ra de totes les graderies (50.000 m2 
de coberta).
La proposta, però, va més enllà i 

presenta un abast integral que mi-
llora tot l’espai, 20 hectàrees del 
recinte de Les Corts, i que inclou 
la construcció del nou Palau, edi-
ficis destinats a activitats comple-
mentàries a la principal o espor-
tiva, (oficines, restauració, centre 
mèdic, gimnàs, etc.), i un nou Mi-
niestadi a Sant Joan Despí. 
El nou Camp Nou tindria una 
capacitat per a 105.000 especta-
dors, la primera graderia seria 

més vertical i milloraria la visi-
bilitat mentre la tercera graderia 
completaria l’anell per la banda 
de tribuna. A totes tres graderies 
es milloraria el confort. Es preveu 
una coberta nova per a tot l’afo-
rament. El pressupost és de 420 
MEUR i les obres es farien en-
tre el maig del 2017 i el febrer del 
2021.
El nou Palau blaugrana, construït 
on ara hi ha el Mini estadi, tindria 

una capacitat de 10.000 seients fi-
xos i 2.000 per a utilitzar en dies 
de gran afluència d’espectadors.
També es preveu un Pavelló an-
nex amb capacitat per a 2.000 se-
ients per a entrenaments o par-
tits de menor aforament, o actes 
d’espai reduït, incloent-hi l’opció 
de la pista de gel. El pressupost 
d’aquest obra és de 90 MEUR. Les 
obres es farien entre el 2017 i el 
2019. yy

El nou Camp Nou passa per Lloret de Mar

  LLOrEt DE MAr

Socis i simpatitzants del club visitant la mostra. Foto: M. A. Comas Imatge virtual del nou Camp Nou

L’equip format per Xesús Ferreiro i 
Javier Anido (Porsche Carrera RS), 
ha aconseguit inscriure el seu nom 
en el palmarès del ral·li més antic 
de l’estat, en el qual només figuren 

els millors pilots de ral·li del con-
tinent. Segons han estat els itali-
ans Lucky-Fabrizia Pons (Lancia 
Rally 037) i tercers Enrico Braz-
zoli-Paola Valmassoi (Lancia Rally 
037). Lloret, per tant, un any més 
ha estat fidel a la seva cita amb el 

món del motor, i ja en porta sei-
xanta-dues. Aquest any hi ha ha-
gut dues etapes, totes sobre asfalt. 
“De cara al 2015, es treballarà per 
tenir un ralli de tres dies amb eta-
pes d’asfalt i terra”, segons ens co-
menta Àlex Romaní, responsable 
de l’organització.

«Lloret de Mar va acollir la 
sortida de la prova»

Independentment de l’apartat de 
Velocitat, les diferents categories 
de Regularitat han ofert un gran 
espectacle en el 62è Rally Costa 
Brava, amb lluites importants en 
les posicions de davant i moltes al-
ternatives en la major part d’elles. 
Carles Miró-Jesús Arriezu (Porsc-
he 924 Turbo) han repetit la seva 
victòria de 2013 en l’apartat FIA, 
aquesta vegada després en un mà 
a mà espectacular amb Xavier Fai-
xedas-Joan Jordan (SEAT 124-
1600). La victòria no s’ha decidit 
fins a l’últim tram. Els trams que es 
van disputar van ser: “Els Àngels” 
(15,12 km), “Cladells” (14,54 km), 
“Espinelves-Collsaplana” (23 km) i 
“Osor” (12,51 km).

Aquests darrers anys, el ralli s’ha-
via fet a l’octubre. Ara, ha tornat als 
inicis de la temporada.

«De cara al 2015, es treballarà 
per tenir un ralli de tres dies 
amb etapes d’asfalt i terra»

El nombre d’inscrits va superar el 
centenar. Entre els 102 cotxes ins-
crits hi havia ni més ni menys que 
dos Lancia Rally 037 i un Lan-
cia Stratos, així com més d’una 
trentena de Porsche dels models 
911. A més de les dues anteriors, 
hi havia representades 12 mar-
ques més: Alfa Romeo, Audi, Au-
tobianchi, BMW, Datsun, Ford 
(Cortina, Capri, Escort i Sierra), 
Peugeot, Renault, SEAT (Panda, 
Marbella, 124, 127, 1430 i Ibiza), 
Talbot, Triumph i Volkswagen.

CLASSIFICACIó FINAL 
62 RALLY COSTA BRAVA. 
VELOCITAT FIA
1-Xesús Ferreiro-Javier Anido (E/
Porsche Carrera RS), 2h.00’50”0
2-Lucky-Fabrizia Pons (I/Lancia 
Rally 037), a 27”1
3-Enrico Brazzoli-Paola Valmassoi 

(I/Lancia Rally 037), a 4’52”6
4-Luzio Da Zanche-Giulio Oberti 
(I/Porsche Carrera RSR), a 4’59”0
5-Karl Wagner-Gerda Zauner (A/
Porsche 911 SC), a 5’12”8

CLASSIFICACIó FINAL 
62 RALLY COSTA BRAVA. 
VELOCITAT CATALuNYA
1-Francesc Gutiérrez-Alex García 
(BMW M3), 55’04”4
2-Josep Sola-Robert Izquierdo 
(Ford Sierra RS Cosworth), a 1’19”4
3-Xavier Domènech-Óscar 
Sánchez (BMW M3), a 1’26”1

CLASSIFICACIó FINAL 
62 RALLY COSTA BRAVA. 
REguLARITAT FIA
1-Carles Miró-Jesús Arriezu 
(Porsche 924 Turbo), 72,9 punts
2-Xavier Faixedas-Joan Jordan 
(SEAT 124-1600), 75,9 punts
3-Víctor Sagi-Víctor Sagi (Porsche 
911-S), 77,9 punts
4-Paolo Marcattilj-Marco Maria 
Calegari (Porsche 911 2.0), 78,7 
punts
5-Christian Crucifix-Joseph 
Lambert (Ford Lotus Cortina), 
85,7 punts yy

Victòria gallega al 62è Rally Costa Brava
  LLOrEt DE MAr

Inici del 62è Ralli Costa Brava. Foto: M. A. Comas
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L’AGENDA

LLOrEt DE MAr. ABRILBLANEs. ABRIL

DIA 4
RACÓ DELS CONTES:
“AROUND THE WORLD” EN 
ANGLÈS
18 h Biblioteca Municipal

CONFERÈNCIA:
“AUTÒpSIA D’UN 
CRUCIFICAT”
A càrrec del metge forense Dr. 
Narcís Bardalet
20 h Club Marina Casinet

TEATRE: “LISÍSTRATA”
21 h Teatre de Lloret

DIES 4-26
ExpOSICIÓ BATxILLERAT 
ARTÍSTIC
Biblioteca Municipal

DIA 5
FIRA ALIMENTÀRIA
DE pRODUCTES ARTESANS
10-22 h Plaça de la Vila

RACÓ DELS CONTES: 
“CONTES A ESCENA”
A càrrec de la Cia. Joan Boher
11.30 h Biblioteca Municipal

DIA 6
SARDINADA pOpULAR
Recaptació per al Geriàtric de 
Lloret
9.30 h Barri dels pescadors

FESTA DELS TRES TOMBS
10.45 h Sortida de genets
11 h Concentració Can Guidet 
fins a l’Església Parroquial
11.15 h Benedicció
12 h Cercavila i sardanes
10-13 h Plaça Vila i Plaça 
Església

CONCERT BIG BAND-
CORAL
11.30 - 13.30 h Plaça Pere 
Torrent

DiA 10
CONCERT BANDA CORAL
THE FALLIBROOME 
ACADEMY
17 h Plaça de la Vila

DiA 11
RACÓ DELS CONTES:
“SANT jORDI” EN ANGLÈS
18 h Biblioteca Municipal

pREMIS LITERARIS VILA 
DE LLORET V NIT DE LA 
CULTURA LLORETENCA
20.30 h Teatre Municipal

DiA 12
RACÓ DELS CONTES:
“OSSOS DELS CONTES”
A càrrec de la Cia. Alma i la 
Mar de contes
11.30 h Biblioteca Municipal

CONCERT CORAL qUINTET 
DE VENT – BRASS BAND
17 h Plaça de la Vila

DiA 13
FIRA MERCAT DE 
BROCANTERS I 
COL·LECCIONISTES
TROBADA VEHICLES 
CLÀSSICS
9-14 h Plaça Pere Torrent

REpARTIMENT DE LLORER
DIA DEL RAM-BENEDICCIÓ
11 h Plaça de l’Església

DiA 18
xxxIII BUNYOLADA 
pOpULAR
9 h Ermita de les Alegries

pROCESSÓ DIVENDRES 
SANT
22 h Església Sant Romà, 
Hospital Vell, Canonge 
Domènech, Plaça Germans
Maristes, Esperança, Sant 
Pere, Església Sant Romà

DiA 19
CONCERT “BIG BAND 
SANTA MARIA”
18 h Església Parroquial Sant 
Romà

DIA 20
CANTADA DE CARAMELLES
10 h Plaça de la Vila, Plaça 
Piferrer, Sant Pere, Hospital, 
carrer de la Vila, Església,
Barri Pescadors, Biblioteca 
Municipal, Centre Comercial 
Caravel·la

DIES 22-25
MÀSTER INTERNACIONAL 
DE pETANCA VILA DE 
LLORET
9-20 h Passeig J. Verdaguer

DIA 22
REVETLLA DE SANT jORDI:
DIA DE LA BIBLIOTECA
18-20h Diferents activitats
20-22 h Música, coca i cava

DIA 23
DIADA DE SANT jORDI
34a FIRA DEL LLIBRE I DE 
LA ROSA
10-20 h Plaça de la Vila-Pg. 
Verdaguer
17.30 h Dictat popular
19 h Sardanes
Plaça de la Vila-Pg. 
Verdaguer

DIES 25 -26
LLORET EsPAi OFF: MVM, 
10 Anys D’ABsÈnCiA
Recorregut per diversos 
indrets de la Vila, entre els 
quals es troba la Biblioteca
20 h Biblioteca Municipal

DIA 25
CONFERÈNCIA: “EL GUST 
DE LLEGIR I EL pLAER 
D’ESCRIURE”
A càrrec de l’escriptora Isabel 
Clara Simó
20 h Club Marina Casinet

DIA 26
RACÓ DELS CONTES:
“ELS CONTES DE MÉS 
M´AGRADEN”
11.30 h Biblioteca Municipal

DIA 27
jORNADA CÍVICA CANICA
Campanya, desfilada de 
gossos i exhibicions
9-10 h Passeig de Cúllar 

FESTIVAL MARATÓ 
pRIMAVERA
Música i dansa
11.30 h Plaça de la Vila

TROBADA DE VEHICLES 
CLÀSSICS
9-10 h Plaça Pere Torrent

FINS AL 6
ExpOSICIÓ: BLANES I 
ARDALEs, COMPARTinT
sEnTiMEnTs EL ViLAR-
VILLAVERDE
Sala García-Tornel

DIA 3
CICLE DE xERRADES- 
ESpAI DE DEBAT:
Com fer front a les 
adversitats amb fills amb 
necessitats educatives
especials
20 h Escola Ventijol

DIES 4 I 5
TEATRE: PAROLE, PAROLE
Grup El Mirall
22 h Teatre

DIA 6
xxIII RUTA DE LES 
ERMITES DE BLANES
7.30 h Ermita de St. Francesc

RiALLEs. TEATRE: gAiA, EL 
NOU VESTIT AVENTURER
17.30 h Teatre

DiA 11
xERRADA INFORMATIVA: 
MUSICOTERApIA EN EL 
pARKINSON
18 h El Centre

DE L’11 AL 27
ExpOSICIÓ: EL DELICAT 
ART DE LA FILIGRANA DE
pApER
Sala García-Tornel

DiA 13
CONCERT DE pIANO: 
“IBÈRICS” A CÀRREC 
DE CARLES MARIGÓ 
SARRIÓN
19 h El Centre 

DiA 17
MANAIES DE BLANES
18 h Blanes centre

DiA 18
pROCESSÓ DE 
DIVENDRES SANT
22 h Església de Sta. Maria

DIA 20
pROCESSÓ I CANT DE 
L’ÀNGEL
11.45 h Església Sta. Maria 
-Plaça d’Espanya

MUSICAL qUEEN OFERT 
pELS NOIS I NOIES DE 
L’ASSOCIACIÓ KEDEM
17.30 h Teatre

DIA 22
ApLEC DEL VILAR
Tot el dia Santuari del Vilar

DIA 23
DIADA DE SANT jORDI
XXII MARXA DE SANT JORDI
11 h Sa Palomera
PARADES DE LLIBRES I 
ROSES
Tot el dia
FIRA DEL LLIBRE USAT
Biblioteca

DIA 24
CICLE DE xERRADES-
ESpAI DE DEBAT:
Com ajudar als nostres fills a 
millorar la capacitat d’esforç 
i l’autonomia
19 h Escola Sa Forcanera

CICLE DE CONFERÈNCIES 
AMB MOTIU DEL 50È 
ANIVERSARI DELS pREMIS 
RECVLL. Escriptor convidat: 
Màrius Sampere
20 h Biblioteca

DIES 25 AL 27
xxVII CONCURS DE 
MURALS AL CARRER- 
sAnT JORDi 2014
Passeig de Mar

DIA 25
TEATRE. SING SONG 
SWING 
22 h Teatre de Blanes

DIA 29
AULA BLANES. 
Conferència: L’evolució de 
la vida i la perillosa idea de 
Darwin
20 h Biblioteca

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

Farmàcies de guàrdia
BLANEs LLOrEt DE MAr
Abril Abril 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
FArMÀCIA MAsEtE
C. Valentí Almirall, 12
Tel. 972 362 371

• Dimarts, 1 ADELL
• Dimecres, 2 ADELL
• Dijous, 3 PuJOL
• Divendres, 4 OMs
• Dissabte, 5 BArtrINA
• Diumenge, 6 surEDA
• Dilluns, 7 rAMON
• Dimarts, 8 turON
• Dimecres, 9 MOrELL
• Dijous, 10 GuILLEM
• Divendres, 11 GrIMA
• Dissabte, 12 ALtIMIr
• Diumenge, 13 ADELL
• Dilluns, 14 ADELL
• Dimarts, 15 PuJOL
• Dimecres, 16 OMs
• Dijous, 17 BArtrINA
• Divendres, 18 surEDA
• Dissabte, 19 rAMON
• Diumenge, 20 PuJOL
• Dilluns, 21 MOrELL
• Dimarts, 22 GuILLEM
• Dimecres, 23 GrIMA
• Dijous, 24 ALtIMIr
• Divendres, 25 ADELL
• Dissabte, 26 ADELL
• Diumenge, 27 PuJOL
• Dilluns, 28 OMs
• Dimarts, 29 BArtrINA
• Dimecres, 30 surEDA

• Dimarts, 1 C. CABAÑAs
• Dimecres, 2 MAzÓ
• Dijous, 3 M. CABAÑAs
• Divendres, 4 J. MArtÍNEz
• Dissabte, 5 FÀBrEGAs
• Diumenge, 6 E. tALLADA
• Dilluns, 7 BAstÉ
• Dimarts, 8 CÀNOVEs
• Dimecres, 9 M. tALLADA
• Dijous, 10 BOrrÀs
• Divendres, 11 LLADÓ
• Dissabte, 12 I. EsPINEt
• Diumenge, 13 MAsEtE
• Dilluns, 14 A. I M. MArtÍNEz
• Dimarts, 15 PErPINYÀ
• Dimecres, 16 C. CABAÑAs
• Dijous, 17 MAzÓ
• Divendres, 18 M. CABAÑAs
• Dissabte, 19 C. CABAÑAs
• Diumenge, 20 A. I M. MArtÍNEz
• Dilluns, 21 E. tALLADA
• Dimarts, 22 BAstÉ
• Dimecres, 23 CÀNOVEs
• Dijous, 24 M. tALLADA
• Divendres, 25 BOrrÀs
• Dissabte, 26 LLADÓ
• Diumenge, 27 I. EsPINEt
• Dilluns, 28 MAsEtE
• Dimarts, 29 A. I M. MArtÍNEz
• Dimecres, 30 PErPINYÀ

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. ABRIL

DIA 4
MALGRAT DE MAR
ACTES DEL 
TRICENTENARI. “ELS FETS 
DE L’11 DE sETEMBRE DE 
1714” amb l’escriptor Albert 
Sánchez Piñol i l’historiador 
Agustí Alcoberro
19.30 h Sala d’actes de l’Arxiu 
Municipal

DiEs 4, 5 i 6 
SANTA COLOMA DE 
FARNERS
ANY VINYOLI. I FESTIVAL 
DOMINI MÀGIC DE 
pOESIA

DiA 11
PINEDA DE MAR
CANTATA ESCOLAR
10.45 h Can Xaubet

DiEs 11, 12 i 13
TORDERA
FIRA MERCAT DEL RAM
Parc Prudenci Bertrana

DiA 12
PINEDA DE MAR
pREGÓ DE SETMANA 
SANTA
20 h Casal d’Avis de Poblenou

DiA 13
BREDA
ApLEC DE LA SARDANA 
AMB LES COBLES 
LA pRINCIpAL DE LA 
BisBAL, JOVEníVOLA DE 
sABADELL, BisBAL JOVE i 
VILA D’OLESA
Matí i tarda a l’aparcament del 
Cercle Bredenc

DIA 20
CALELLA
CANT DE L’ÀNGEL
13.15 h Plaça de l’Ajuntament

SILS
50È ApLEC DE LA 
SARDANA AMB 
LES COBLES BISBAL 
JOVE, MARinADA i 
MEDITERRÀNIA
Matí i tarda a la plaça dels 
Esports

DiA 21
PINEDA DE MAR
ApLEC DE SANT pERE DE 
RIU
Activitats durant tot el dia

DIA 23
SELVA/MARESME
pARADES DE LLIBRES 
I ROSES A TOTS ELS 
MUNICIpIS

DIA 26
PINEDA DE MAR
GRAN NIT DEL TEATRE. 
ACTE DE LLIURAMENT 
DE pREMIS DE LA 35A 
EDICIÓ DEL CONCURS DE 
TEATRE AMATEUR VILA 
DE pINEDA
21 h Centre Cultural i 
Recreatiu

DIA 27
SANTA COLOMA DE 
FARNERS
ApLEC DE LA SARDANA 
AMB LA FLAMA, REus 
jOVE I BAIx EMpORDÀ
Matí i tarda al parc St. 
Salvador

TOT EL MES D’ABRIL
MARESME
jORNADES 
GASTRONÒMIqUES DEL 
PÈsOL, A un CEnTEnAR 
DE RESTAURANTS DE 
18 MuniCiPis DE LA 
COMARCA

DiEs 2, 3 i 4 DE MAig
PINEDA DE MAR
MOSTRA NACIONAL DE 
TEATRE AMATEUR

AGENDA FACILITADA PER RàDIO MARINA
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 MIrEM ENrErE

BLANEs
De riera, a un dels principals carrers de la vila. La transformació de la 
Rambla Joaquim Ruyra és evident. De l’aigua  i les dificultats per cre-
uar; a l’asfalt, els cotxes, els passos de vianants i els semàfors.

LLOrEt DE MAr
El 1920 un temporal va portar l’aigua del mar fins al carrer Cervantes 
davant l’expectació dels veïns. Pràcticament cent anys després, només 
hi ha aigua de pluja i un carrer totalment urbanitzat i preparat per re-
bre milers de visitants.

Rambla Joaquim Ruyra 2014. Foto: Yoyo

Temporal 1920 al carrer  Cervantes. Foto Clixé Martínez

La Riera a principi del segle XX. Autor desconegut. Arxiu Municipal de Blanes (AMBL)

Carrer de Cervantes  2014. Foto: M. A. Comas

RO
D

A
LI

ES
AU

TO
BU

SO
S

trANsPOrts PúBLICs

 BLANES  g BARCELONA
FEINERS: 6.05 - 6.17 - 6.33 - 6.48 - 7.05 - 7.35 - 7.47 - 8.17 - 8.48 - 9.47 - 10.17 - 10.47 - 11.47 - 12.17 - 12.47 - 13.47 - 14.13 - 14.46 - 15.47 - 
16.16 - 16.47 - 17.47 - 18.16 - 18.47 - 19.16 - 19.46 - 20.44 - 21.55

 BLANES  g GIRONA
FEinERs (TRAnsBORD: MAÇAnET-MAssAnEs): 7.16  - 8.16 - 10.15 - 12.16 - 14.14 - 16.15 - 18.15 - 20.14 - 22.18 
FEinERs (DiRECTEs): 7.46 - 9.15 - 11.16 - 13.16 - 15.15 - 17.15 - 19.15 - 21.12

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, 6.50 - 20.50 (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: 6.55, 7.15 - 22.45 (cada 30 minuts)

BLANES (ESTACió DE BuS)  g BARCELONA
FEINERS: 9.36 - 14.16 / FESTIUS: 9.36 - 17.05
 BARCELONA  g BLANES (ESTACió DE BuS)
FEINERS: 9.00 - 17.30 / FESTIUS: 11.00 - 17.30 - 19.00

 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: 8.15 - 9.00 - 15.45
 GIRONA (ESTACió DE BuS)  g BLANES
FEINERS: 8.30 - 11.30 - 13.15 - 14.30 - 15.15 - 17.30 - 19.00 - 20.00 / DISSABTES: 13.15 - 19.00

 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
6.35 - 07.35 - 8.00 - 9.05 - 10.05 - 10.30 - 11.30 - 13.45 - 15.35 - 16.35 - 18.15 - 19.15
 BARCELONA  g LLORET (ESTACió DE BuS)
8.00 -9.15 - 10.00 - 12.00 - 13.30 - 14.00 - 15.00 - 17.00 - 18.00 - 18.45 - 19.30 - 21.30

Constantí Ribalaigua, 7
LLORET DE MAR
T. 972 34 70 00

reservas@guitarthotels.com
guitarthotels.com

12 d’abril
NIT DE pASqUA

Concert de tarda a les 17 h i després sopar amb
ball amb l’ORqUESTRA LA pRINCIpAL DE LA BISBAL

Durant el sopar es realitzarà el sorteig d’un cap de
setmana romàntic per a dues persones a l’hotel

Guitart Central Park.

19 d’abril
NIT DE LES HAVANERES

Ball amb l’ORqUESTRA qUE TAL
Sala especialment decorada amb ambientació marinera.

26 d’abril
FESTA DE SANT jORDI

Ball amb l’ORqUESTRA TRIFÀSIC
Regal d’una rosa a totes les senyores.
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ENtrEtENIMENts

CruCIGrAMA D’Art MAJOr 17X17
Proposta de Jep Ferret www.crucigramaexpres.cat

ACOLOrEIX LA IL·LustrACIÓ INFErIOr trOBA LEs 7 DIFÈrENCIEs
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REPAREM MÒBILS i tablets. LCD, 
pantalles trencades, connectors...
www.mcsinformatics.net
T. 650 906 730

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 al concessionari oficial Yamaha. 
Tancada en garatge privat. Pneumàtics 
Michelin i ITV acabada de passar.
2100 €. T. 660 08 90 90

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.

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

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. 609 742 308.

VENC OPEL CALIBRA color negre. 
Actualment circula, sempre guardat en 
garatge, 151.900 km, 1.000€.
Tel. 647 463 358

VENC CADIRA SALVAESCALES nova. 
Transport i muntatge inclosos. Ocasió. 
Tel. 660.081.979

TORDERA. ES VEN PARCEL·LA, 
urbanització Mas Mora, està vallada, 
molt plana i amb aigua.
Tel. 609 368 443

PROFESSOR DE MATEMàTIqUES 
I ESTADíSTICA dóna classes 
personalitzades, tots els nivells. 
Tel. 604 227 850

VENC PC SOBRETAULA. Té 5 
anys, molt ben conservat i sempre 
manteniment. Té instal·lat el Windows 
7 i tinc el Windows Vista original. Molt 
ràpid, silenciós i no es penja mai, està 
formatejat. Processador Intel Pèntium 
D, disc dur de 160 GB i memòria RAM 
de 3 GB. Torre amb teclat i monitor,  
per només 100€. T: 663 019 238. 
E-mail: mcol613@hotmail.com

VENC MàqUINA ARISTOkRATISH, 
vibratòria professional. Elimina greixos, 
relaxa, sensor de greix... 150€. 
T. 697 674 427

MÒBIL 691 115 237
Des d’Argentina va arribar la Sílvia, 
mestra de reiki i ioga. Ajuda a moltes 
dones que han patit estats d’ansietat, 
depressió, nervis, solitud, pèrdua d’un 
ésser estimat. Desperta la teva vida, 
és avui i l’has de viure! T’ajudarà amb 
la seva vidència natural: tarot, tècnica 
de reiki, respiració, massatge holístic, 
seminari... Sempre dedicada al benestar 
de la dona. No oblidis el mòbil: 691 115 
237. Gràcies Sílvia pel que fas!

TORDERA. VENC CASA, urbanització 
Mas Mora, amb garatge, jardí i terreny. 
Tel. 609 368 443

ES VENEN PRESTATGERIES Ikea 
Expedit de color negre, diferents 
tamanys. Tel. 607 247 821

21 ANYS
D’ExpERIÈNCIA EN
ARTS GRÀFIqUES



Nascut a Blanes el 1970 i doctor 
en medicina per la Universitat 
de Barcelona, Salvador Macip és 
un d’aquells grans investigadors 
que està desenvolupant una re-
cerca científica de primer nivell 
a l’estranger. Quan penja la bata 
escriu llibres de tota mena, des 
d’assajos de divulgació científi-
ca a contes infantils. Quan cor-
re per Blanes se’l veu. El troba-
rem amb la família pel Passeig 
de Mar o pel Passeig de Dintre, 
aturant-se per saludar i amb el 
mòbil sempre a punt per fer al-
gun “tuit” (@macips01) i difon-
dre arreu la bellesa dels racons 
de la seva vila natal.

El bressol de la Costa Brava, hi-
verns suaus i estius radiants, Sa 
Palomera, Sant Joan... Salvador, 
què hi fa un blanenc a Anglater-
ra?
El clima no és el motiu, això se-
gur! La raó és sobretot laboral. En 
aquests moments és més fàcil fer 
recerca a Anglaterra que a Cata-
lunya, en general. A més, a la me-
va universitat col·laboro amb una 
colla d’investigadors, molt bons 
en el tema que estudio, cosa que 
em permet que els meus projectes 
avancin més ràpid. En aquest sen-
tit, l’entorn és perfecte. Si plogués 
menys ja seria genial.

Què passa al nostre país (i en ge-
neral a tot l’Estat) amb la recer-
ca científica? Per què tenim tants 
investigadors reconeguts a l’es-
tranger?

El nostre no és un país de gran 
tradició científica, malgrat que 
comparat amb la resta de l’Estat 
Espanyol encara estem prou bé. 
Només cal mirar quants premis 
Nobel de disciplines científiques 
han sortit d’Espanya i quants de 
la Gran Bretanya per fer-nos una 
idea de quina prioritat ha tingut 
la ciència històricament a cada 
lloc. A Gran Bretanya hi ha més 
consideració per la ciència, que 
es tradueix en més inversió pú-
blica, i això permet que es pugui 
treballar més i millor en aquests 
temes. Si la gent no creu que la ci-
ència és important, els polítics no 
se sentiran pressionats per desti-
nar-hi el pressupost que necessita 
i les co- ses no milloraran.

Tot i que haguem llegit el teu lli-
bre “Què és el càncer i per què 
no hem de tenir-li por” encara 
és evident un temor cap aques-
ta malaltia, o conjunt de malalti-
es, a la societat. Està justificada, 
aquesta por, en ple 2014?
Més que por li hem de tenir res-
pecte. Els càncers ja no són una 
sentència de mort automàtica, 
com eren el segle passat. Més de 
la meitat es curen, amb percentat-
ges que s’acosten al 75% en alguns 
dels més freqüents (mama, pròs-
tata...). Per tant, hi ha motius de 
sobres per ser optimistes, com-
parat amb com estaven les co-
ses abans. Però és cert que n’hi ha 
molts que se’ns resisteixen i que-
da molta feina per fer, això no es 

pot negar. Ara, si li 
tenim por, per-
drem oportuni-
tats de lluitar-hi. 
Hem de reconèi-
xer el perill que 
representa, però 
també saber les ar-
mes que tenim i 
quan hem d’usar-
les, i una por ex-
cessiva interfereix 
en tot això.

Recerca, docència 
universitària, lli-
bres de divulgació 
científica, novel·les, 
contes infantils,... 
científic i lletraferit. 
Tot això és compati-
ble?
Intento que ho sigui! 

Són coses que m’agrada molt fer, 
per això trobo la manera d’inver-
tir-hi temps. Si ens organitzem 
bé, tots podem fer més activitats 
de les què ens pensem. Només 
ens cal la motivació adequada.

Precisament a “Científics lletra-
ferits”, la teva darrera obra, hi 
podem veure la col·laboració en-
tre diferents homes i dones de 
ciència, com si d’una recerca es 
tractés. Com s’escriu un llibre a 
tantes mans?
El llibre va ser una idea del Jordi 
de Manuel, l’altre editor del recull, 
i jo m’hi vaig apuntar de seguida. 
El que volíem era demostrar que 
la separació entre ciències i lletres 
és artificial. Hem reunit 20 cientí-
fics catalans que han triomfat en 
les seves feines i que, a la vegada, 
són escriptors amb obra de qua-
litat publicada. I n’hi ha més que 
no ens hi han cabut! El llibre és 
un conjunt de contes on tothom 
ha tingut llibertat per fer el que 
volgués, amb l’única condició que 
el tema estigués relacionat amb la 
ciència. Hi ha relats que sorpren-
dran a més d’un...

I al costat de “Científics lletra-
ferits”, a les parades de Sant Jordi 
segurament hi trobarem “Jugar a 
ser déus”. Quins són els grans di-
lemes morals amb els quals avui 
us trobeu els científics alhora de 
desenvolupar la vostra feina?
N’hi ha molts, massa, fins i tot, 
perquè la ciència avança més rà-
pid que la societat. Per això ens 
hem de plantejar les implicaci-

ons que tots aquests nous desco-
briments tenen o poden tenir en 
un futur proper. Estem “millo-
rant” l’ésser humà de moltes ma-
neres, i encara hi ha possibilitats 
més radicals que aviat es faran re-
alitat. Però això no vol dir neces-
sàriament que ho haguem de fer 
tot. En el llibre expliquem histò-
ries de ficció, però amb base re-
al, per iniciar el debat i fer pensar 
una mica el lector.
A partir d’aquí, proporcionem to-
ta la informació disponible per-
què cadascú decideixi si és millor 
anar en una direcció o una altra. 
És un debat cada cop més im-
prescindible, i tots hauríem de ser 
capaços de participar-hi, no no-
més els científics.

«El nostre no és un país 
de gran tradició científica, 

malgrat que comparat amb 
la resta de l’estat encara 

estem prou bé» 

Per acabar, et veus fent recerca al 
nostre país en un futur proper? 
Què caldria perquè Catalunya es 
convertís en un país capdavanter 
pel que fa a la recerca científica? 
Perquè bons científics ja sabem 
que els tenim, però molts els te-
nim lluny. Tu n’ets un bon exem-
ple, Salvador. 

«si ens organitzem bé, tots 
podem fer més activitats de 

les què ens pensem»

Si les coses canvien, sí que m’agra-
daria tornar. Però ara és un mo-
ment especialment dolent per la 
ciència a Catalunya. S’estan fent 
coses molt interessants, i hi ha 
grups punters, però els recur-
sos són tan minsos que la super-
vivència és difícil. Correm el risc 
de quedar-nos amb uns quants 
grups capdavanters a nivell in-
ternacional però perdre tot el 
“planter” que puja, i tots els altres 
grups intermitjos que en el futur 
també podrien contribuir a la re-
cerca d’alt nivell. Hem d’assegurar 
el finançament. Costa de vendre 
aquesta idea en temps de crisi, 
quan hi ha retallades a tot arreu, 
però la veritat és que la ciència es-
tà patint especialment, i si no ens 
espavilem, el mal que es farà tar-
darà dècades a superar-se. La ci-
ència és un dels motors de la re-
cuperació econòmica dels països, 
i això en alguns llocs ho tenen 
molt clar. yy

Salvador Macip: investigador, 
divulgador i escriptor
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