
Aquestes darreres setmanes hi ha 
hagut nombroses activitats espor-
tives que recollim a La Marina: I 
Trail Selva marítima organitzada 
pels Fondistes de Blanes. La V Tri-

atló Lloret Costa Brava, amb pro-
ves de natació, ciclisme i cursa a 
peu; el CD Blanes s’ha acomiadat 
del camp del Pins i el CF Lloret ha 
certificat la permanència a Prime-

ra Catalana. El Blanes d’hoquei ha 
perdut la categoria i el Lloret s’ho 
jugarà tot a la darrera jornada, els 
jugadors del RCD Espanyol han 
visitat Blanes, s’ha celebrat el Me-

morial Juan Antonio Pomares, el 
IX Cros escolar de Blanes i Xavi 
Marina ha participat en una cur-
sa a la selva amazònica.
Més informació p. 22 i 23

Lloret i Blanes viuen l’esport 
amb la màxima intensitat

ProMoció 
econòMica P. 16 i 19

Nova edició del 
Blanes 12 els dies 
6, 7 i 8
Durant tot el mes 
es fan les Jornades 
Gastronòmiques del 
Suquet de Peix

El món del motor 
omple Lloret de 
Mar
Cotxes de Fórmula 
1 es passegen pels 
carrers de la vila
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Pas de la Trail Selva marítima pel Mar i Murtra. Foto: Ángel Delgado

ERC guanya les eleccions europees 2014
ERC-NECat ha guanyat unes elec-
cions a Catalunya per primera ve-
gada des de l’any 1936. La victòria 
ha estat global, conjunt de Catalu-
nya; i local, a Blanes i a Lloret de 
Mar.
A Lloret de Mar, la participació 
va ser del 38’1%, 8’4 punts per so-
bre de la que es va registrar ara fa 
cinc anys. ERC va aconseguir 1.613 
vots; CiU, 1.538; el PSC, 1.332; el 
PPC, 820; C’s, 669; ICV, 643; i Po-
demos, 294. A Blanes, ERC va ob-
tenir 2.485 vots; CiU, 2.174; PSC, 

2.145; ICV-EUiA, 1.475; PP, 1.213; 
C’s, 914; i Podemos, 686. La parti-
cipació va ser del 44%, vuit punts 
i mig superior als darrers comicis 
europeus.
ERC també es va imposar a Mal-
grat de Mar, Pineda de Mar, Cale-
lla, Palafolls i Santa Susanna. CiU, 
va guanyar a Tordera i Tossa de 
Mar. Al conjunt de Catalunya ERC 
va aconseguir el 23.67% dels vots; 
CiU, el 21.86%; PSC, 14.28%; ICV, 
el 10.3%; PPC, el 9.8%; C’s, el 6.28% 
i Podemos, el 4.66%.

En el cas de Catalunya, els comicis 
també s’han valorat a nivell sobira-
nista. Els partits que van pactar la 
pregunta i el dia de la consulta (9-
N) van aconseguir una clara majo-
ria.
Al conjunt de l’estat, victòria del PP, 
seguits del PSOE. Aquestes elecci-
ons, però, han estat marcades per la 
pèrdua de vots dels dos grans par-
tits estatals i la fragmentació de la 
representació a Europa.
A nivell europeu, cal destacar l’as-
cens de les forces d’ultradreta. Jornada electoral del 25-M. Foto: Yoyo

nota Per a la 
història

El 2 de juny 
de 2014 el rei 
d’Espanya Joan 
Carles I ha abdicat
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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 

Esport popular
Fa goig de veure que tanta gent participa en les iniciatives espor-
tives de Blanes i Lloret. Centenars de persones s’apunten a les di-
ferents curses que al llarg de l’any s’organitzen i en algunes es so-
brepassen els milers.
Tan a peu, caminant, corrent o en bicicleta, són multitud la gent 
que practica esport al carrer, sense comptar els milers d’abonats 
als gimnàs que diàriament esmercen una part del seu lleure en 
millorar la seva forma física.
Aquest concepte de esport participat és la que volia Samaranch 
quan va llançar l’eslògan del “contamos contigo” que tan famós 
es va fer.
Concepte ben allunyat de l’esport-espectacle farcit de milions 
d’euros que ha segrestat el futbol professional.
És deplorable el circ muntat entorn d’aquest esport. Gràcies a la 
tirada de les aficions de cada club, que compta amb milions de se-
guidors, i a la incorporació de les televisions de pagament, els Eu-
ros circulen a milions. Xifres de traspassos i sous que fan enver-
mellir de vergonya la consciència social.
 Al mateix temps que la crisi tombava per terra l’economia de 
tanta gent i les xifres d’atur es desbocaven, llegíem als diaris que 
es “millora” la retribució anual de determinats jugadors que “no-
més” cobraven 8 milions d’euros.
La paraula és la mateixa: esport. El concepte, en canvi no té res a 
veure. En el primer cas parlem d’esforç personal, de voluntat, de 
constància, de salut. En el segon cas es tracta de passió per uns 
colors que té més d’adhesió acrítica que altra cosa. 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/ 

Dia o lloc equivocat

Tot i que la majoria de ciutadans 
cada cop tenen més cura de sepa-
rar les seves deixalles: plàstic, vi-
dre, paper i cartró, matèria orgà-
nica, fracció resta… sempre hi ha 
alguna persona que treu les dei-
xalles el dia que no toca o col·lo-
ca en un contenidor, el que hauria 
d’anar just al del costat.

«si és localitza a l’infractor, 
se’l sanciona» 

Al centre de Blanes, es fa la reco-
llida d’escombraries porta a porta. 
Els dilluns, dimecres, divendres i 
dissabte, la fracció orgànica; i di-
marts, dijous i diumenge, la frac-
ció resta. A l’estiu, es recullen les 
dues fraccions cada dia, però a 
l’hivern, en certs punts, habitual-

ment sempre són els mateixos, hi 
ha bosses amb la fracció resta el 
dia que no toca. El cas més greu, 
quan es deixa una d’aquestes bos-
ses el divendres a la nit. Fins diu-
menge al vespre no es recull, amb 
la mala imatge que es dóna i els 
problemes que es generen si un 
gos, una gavina o un incívic la 
rebenta i es passa tot el cap de set-
mana oberta. 

«al centre de Blanes, sempre 
hi ha alguna persona que 

treu les deixalles el dia que 
no toca»

Des de fa uns mesos, la recollida 
al centre de Blanes no es fa de nit 
per qüestions d’organització de 
l’empresa concessionària. La re-
collida comença a les sis del ma-
tí, el que augmenta l’estada de les 

bosses al carrer. També hi ha per-
sones que “s’equivoquen de con-
tenidor” al llençar els diferents 
tipus de deixalles tot i que hi ha 
un contenidor al costat de l’altre i 
deixar-ho en el correcte és cosa de 
tres o quatre passes més, o el que 
sembla més evident, de voluntat 
de fer-ho bé.

«hi ha persones que 
“s’equivoquen de 

contenidor” al llençar els 
diferents tipus de deixalles»

Els responsables del servei, solen 
posar cartells informatius en els 
portals on no es compleix, i s’in-
tenta descobrir el propietari de la 
bossa analitzant les deixalles a la 
recerca d’un nom i una adreça. Si 
hi ha resultats positius, arriba la 
sanció. yy

  Blanes

Una caixa plena de roba abandonada davant d’un contenidor de vidre al centre de Blanes. Foto: Yoyo

L’Ajuntament de Blanes, a través 
de l’empresa mixta Aigües de Bla-
nes S.A., ha iniciat el procés d’ad-
judicació del contracte d’obra que 
inclou també la redacció del pro-
jecte per a l’execució de la repara-
ció de la riera de la Rambla Joa-
quim Ruyra. 

«la inversió entre el 2011 i 
el 2014 supera el milió i mig 

d’euros»

El 27 d’octubre de 2011, els Bom-
bers de la Generalitat van aconse-
llar desallotjar l’edifici de la Ram-
bla Joaquim Ruyra número 54 a 
causa de l’aparició d’unes esquer-
des que van aparèixer al bloc.

«si al desembre es recupera 
la normalitat, la riera haurà 
estat tancada al trànsit tres 

anys»

Les empreses que optin al con-
curs, si el guanyen, disposaran del 
termini d’un mes per a la redac-
ció del projecte i de quatre mesos 

per a l’execució de l’obra. L’objectiu 
d’aquests treballs és que, un cop 
s’hagi fet la reparació dels danys 
estructurals que es van detectar 
al calaix de la riera, es pugui tor-
nar a obrir el trànsit rodat a finals 
d’aquest any. Segons l’alcalde Jo-
sep Marigó,  “treballem per poder 
obrir la riera abans de l’inici de la 
campanya comercial de Nadal, és 
a dir, a principis de desembre”. Si 
es compleixen aquests terminis, la 
riera haurà estat tancada al trànsit 
durant tres anys amb els proble-

mes que això ha generat al trànsit 
en general i al transport públic en 
particular; i a l’activitat comercial 
de la zona.

«es tracta d’una part del 
tram nord de la rambla 
Joaquim ruyra comprès 

entre el carrer tordera i la 
plaça solidaritat»

Es tracta d’una part del tram nord 
de la Rambla Joaquim Rurya com-
près entre el carrer Tordera i la 

plaça Solidaritat. La circulació en 
aquesta zona es va tallar per ma-
jor seguretat, perquè el continuat 
pas de vehicles per sobre de la rie-
ra afectada, no malmetés més l’es-
tructura. En total, l’Ajuntament de 
Blanes va esmerçar l’any 2011 més 
de mig milió d’euros per poder as-
sumir els treballs de reparació de 
la riera i de reforçament de l’edi-
fici afectat. També es va costejar 
l’allotjament de les famílies que no 
van poder trobar recursos alterna-
tius. Posteriorment, l’Ajuntament 

de Blanes també es va encarregar 
d’arranjar d’altres desperfectes que 
es van detectar en la conducció 
pluvial del carrer Anselm Clavé i 
en un altre tram de la Rambla Joa-
quim Ruyra.  Ara la inversió supe-
rarà el milió d’euros.
Segons explica Marigó, “de la des-
pesa efectuada el moment de la 
crisi, vam rebre 100.000 euros de 
la Diputació de Girona. La res-
ta ho va pagar l’ajuntament. Ara, 
anem a parts iguals, Aigües de 
Blanes i Ajuntament”. yy

1.146.000 euros per arreglar la riera
  Blanes

Tram sense circulació de la rambla Joaquim Ruyra. Foto :Yoyo Subsòl de la riera. Foto: Ajuntament de Blanes
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  cultura i societat a lloret De Mar

Plaça Germinal Ros

Familiars, amics, companys i autoritats locals van participar en 
l’acte d’inauguració de la plaça situada davant mateix del Teatre 
municipal. L’acte també va suposar la dissolució de l’APAC, enti-
tat que ell mateix havia creat i presidit durant molts anys.  yy

Filles de Germinal Ros. Foto: M. A. Comas

• Centre de curtes i llargues estades. Centre de dia
Places col·laboradores amb ICASS  (Generalitat de Catalunya)

• Situada al mig del poble. Bona comunicació
• Grans sales d’estar i terrasses. Cuina pròpia
• Habitacions individuals i dobles amb TV de plasma
• Metge, infermeria, personal gerocultor
• Treballadora social, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional,

psicòlegs, educació social, animació sociocultural
• Servei podologia i perruqueria. Pàrquing propi

pER CONCERTAR ViSiTES
C. Camí Ral, 109 • Tordera • Tel. 93 764 29 15

e-mail:  info@rgalbert.com • www.rgalbert.com

PREUS
DES DE
1.300 €

Festa de les Flors a les Alegries

Aquest any s’ha decorat el campanar de l’església amb material re-
ciclat i s’ha convocat un concurs d’Instagram. Han estat les prin-
cipals novetats d’una festa que ja ha arribat a la novena edició. 
L’ermita de les Alegries va ser la parròquia de Lloret del 1079 al 
1522. yy

Novetats a la façana. Foto: M. A. Comas

Lloret de Mar recorda Miquel 
Martí i Pol

En motiu del 10è aniversari de la seva mort, es va fer una ofrena 
floral, una glossa del poeta i una lectura de poemes a càrrec de 
Salvador Roca. L’acte va comptar amb la presència de Montserrat 
Sans, vídua de Miquel Martí i Pol.  yy

Participants a l’ofrena floral. Foto: M. A. Comas

El Calisay ha estat al llarg de cent 
anys un dels licors catalans de més 
prestigi. El seu bon nom s’ha fet 
conegut arreu del món. Per pri-
mer cop, un llibre explora l’ori-
gen de la marca i el situa a Mal-
grat (1895) per passar a Blanes 
l’any 1896. Després es va elaborar 
a Arenys de Mar, on tres genera-
cions de la família Mollfulleda el 
van fer universal, concretament 
des de 1897 fins al 1995. El vo-
lum s’ha editat per commemorar 
els cent anys de la mort de Magí 
Mollfulleda, impulsor del negoci, 
segons explica l’autor del llibre, Jo-
an Celdran. 

«el licor es feia amb 120 
herbes diferents procedents 

de 50 països»

El llibre, amb el títol Gran Li-
cor Calisay. Memòria del bon gust 
(1895-1995), el publica Angle 
Editorial. L’autor és el periodis-

ta d’Arenys de Mar Joan Celdran 
i Danés. Compta també amb arti-
cles de l’historiador Agustí Espriu 
i la doctora en Història de l’Art, 
Raquel Lacuesta.
El pròleg ha anat a càrrec de la 
cuinera Carme Ruscalleda. El 
nom de Calisay prové d’una plan-
ta molt reconeguda de l’època, 
“quina calisaya, una planta molt 

preuada de l’època –finals del se-
gle XIX- i que es va utilitzar per 
donar a conèixer el producte”, ex-
plica Celdran. Inicialment el Cali-
say està elaborat més de 120 her-
bes diferents procedents de 50 
països. Actualment la marca es 
propietat de la família Ruiz Mate-
os i el Calisay, s’elabora a Anda-
lusia. Segons l’autor del llibre, “el 

licor que es comercialitza actual-
ment no té res a veure amb l’ori-
ginal”.

«les primeres ampolles de 
calisay van sortir de Malgrat 

i Blanes»

El volum conté més de tres-cen-
tes fotografies, en bona part de 

documents inèdits que surten a 
la llum per primer cop. L’estudi 
és el resultat de dos anys de re-
cerca i s’ha fet gràcies al testimo-
ni de més d’un centenar de per-
sones de Blanes i Arenys de Mar 
vinculades, per un motiu o un al-
tre, amb la destil·leria. Per elabo-
rar-lo s’ha consultat una trentena 
d’arxius i hemeroteques a Cata-
lunya, Espanya, Puerto Rico i els 
Estats Units d’Amèrica així com 
els fons documentals dels col·lec-
cionistes privats més importants 
de Catalunya. També s’ha entre-
vistat diversos treballadors que 
encara són vius.

«la marca actualment és 
propietat de la família ruiz 

Mateos»

El treball ha estat guardonat amb 
el prestigiós premi internacio-
nal Gourmand World Cookbook 
Award que l’acredita com a millor 
llibre català de l’any en la catego-
ria “Best Drink History Book”. yy

  Blanes / MaresMe

Situen a Malgrat i Blanes l’origen del licor 
Calisay abans de consolidar-se a Arenys de Mar

Carme Ruscalleda ha fet el pròleg del llibre. Foto cedida per l’autor del llibre
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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

L’Associació Europea de Cemen-
tiris Singulars (ASCE), entre els 
quals hi ha el cementiri moder-
nista de Lloret, ha rebut el cer-
tificat de Ruta Cultural Europea, 
un segell concedit a aquelles ru-
tes que aglutinen valors culturals 
i socials destacables.

«el cementiri forma part del 
Museu obert de lloret»

El cementiri lloretenc, que forma 
part del MOLL (Museu Obert de 
Lloret), té un gran valor històric 
i artístic. 

«aquest mes de maig 
s’ha presentat una visita 

nocturna musicada»

El cementiri lloretenc es va pro-
jectar a finals del segle XIX i es va 
anar configurant durant els pri-
mers anys del segle XX.
Conserva encara avui la petjada 

del llegat indià. És, sens dubte, un 
conjunt d’indubtable interès, que 
obre una àmplia perspectiva del 
que va ser l’art funerari durant 

aquella època. La inauguració 
oficial d’aquest recinte va tenir 
lloc el 2 de novembre de 1901 i, 
a partir de llavors, hi varen par-

ticipar arquitectes i escultors de 
renom: Josep Puig i Cadafalch, 
Antoni M. Gallissà i Soqué, Llu-
ís Llimona, Vicenç Artigas i Al-

bertí, Bonaventura Conill i Mon-
tobbio, Ismael Smith, Eusebi 
Arnau... i deixebles de l’escola de 
Gaudí. 

«el cementiri es va 
inaugurar el 1901»

En la formació d’aquest cementi-
ri s’ha de destacar el paper jugat 
pels particulars que van finançar 
la seva creació, tant pel que fa a 
la seva estructura general com a 
l’elevació de les sepultures. 

«hi ha obres de Josep 
Puig icadafalch, antoni 

M. Gallissà, lluís llimona i 
Vicenç artigas»

La Unitat de Patrimoni Cultu-
ral de l’Ajuntament de Lloret ha 
presentat una nova visita guiada 
al cementiri. Es tracta d’una visi-
ta guiada nocturna amb acompa-
nyament musical que es va poder 
seguir per primera vegada el dis-
sabte 31 de maig. yy

Un estudi de les condicions ambi-
entals de la riera d’Arbúcies per la 
reintroducció de la polla d’aigua 
ha estat el treball guanyador de la 
categoria de batxillerat. L’autor del 
treball és Andreu Aymerich i Co-
lomer de l’IES Montsoriu d’Arbú-
cies.

«els jurat el formen des 
de la primera edició Martí 

Boada, Francesc Mauri i Joan 
Pedrola»

La polla d’aigua va desaparèixer 
a finals del segle passat de la rie-
ra d’Arbúcies degut a la sobreex-
plotació cinegètica. En el treball 
es fa una anàlisis de les condici-
ons actuals per tal de veure si hi 
podria haver una hipotètica rein-
troducció.
Segons conclou l’autor del treball, 
“la polla d’aigua pot viure a la rie-
ra, però donada la menor densitat 
d’aliments, el nombre d’exemplars 
hauria de ser limitat”.
El treball “Ecohouse”, s’ha empor-
tat el primer premi de la categoria 
oberta a estudiants d’ESO. L’auto-

ra del treball ha estat Judith Ma-
sats de l’escola Sant Pere Chanel 
de Malgrat de Mar. Es tracta d’un 
estudi de viabilitat sobre la trans-
formació d’una casa convencional 
a casa ecològica. Entre les mesu-
res que s’analitzen hi ha l’aplicació 
d’energies renovables, plaques fo-
tovoltaiques, plaques tèrmiques, 
la recollida d’aigües pluvials o el 
reciclatge d’aigües grises.

«l’objectiu del concurs és 
premis les millors idees o 

estudis fets per alumnes de 
secundària»

Algunes de les mesures ja les ha 
aplicat a la seva pròpia casa i ha 
pogut comprovar l’estalvi que ge-
neren de forma real.
El jurat, format des de la prime-
ra edició per Martí Boada, Fran-
cesc Mauri i Joan Pedrola, també 
va decidir atorgar quatre accèssits.
A la categoria de Batxillerat han 
estat per l’estudi sobre “La fauna 
en els diversos biomes del Mont-
seny”, de Joan Oliveras, i “El llop, 
el millor amic de l’home”, d’Estel 
Clopés, tot dos alumnes de l’ins-
titut Vescomtat de Cabrera d’Hos-

talric. En la categoria d’ESO, els 
accèssits han estat pels treballs  
“Estudi sobre els productes de de-
nominació d’Origen Protegida i 
sobre els cultius d’horta tradici-
onals a la Conca de la Tordera” 

d’Arnau Marès i Pau Trascastro, i 
“Canvi climàtic a Malgrat de Mar” 
d’Andrea Alén, alumnes de l’esco-
la Sant Pere Chanel.
L’acte de lliurament de premis s’ha 
fet aquest mes de maig als estudis 

de Ràdio Marina.
L’Ecopropostes es va crear ara fa 
dinou anys amb l’objectiu de pre-
miar propostes de millora de l’en-
torn o estudis del medi natural 
més proper. yy

  lloret De Mar

  selVa / MaresMe

El Cementiri de Lloret de Mar distingit com 
a Ruta Cultural Europea

19a Edició de l’Ecopropostes de Ràdio Marina

Visita nocturna al cementiri. Foto: M. A. Comas

Guanyadors i finalistes de la 19a edició. Foto: Yoyo
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L’activitat literària del mes de maig 
va començar amb “Blanes poè-
tic literari”, una proposta de lletra 
minúscula de Joan Adell i Ramon 
Freixenet. La idea d’organitzar-lo 
va sorgir arran de la coincidència 
que tant Joan Adell com Ramon 
Freixenet guanyessin dos premis. 
D’una banda, Adell ha guanyat la 
Flor Natural dels 32ès Jocs Florals 
de Calella amb el poema “Maldo a 
créixer”; i de l’altra, Ramon Frei-
xenet ha obtingut el Premi Maties 
Pallarès de literatura de Pena-Ro-
ja de Tastavins amb un conte titu-
lat: “París era una festa –ho va dir 
Hemingway- i tu i jo hi érem con-
vidats”.

«tres actors van donar vida i 
sentiment a textos dels dos 

co-organitzadors»

Així, a banda dels dos organitza-
dors i d’Aitor Roger, que també va 
ser el conductor de l’acte, van in-
tervenir: Maria Aladern, Roser 
Atmetlla, Mayte Campos, Cristina 
Fernández, Efrem Gordillo, Sonia 
Jug, Salvador Macip, Àdam Mar-
tín, Montserrat Medalla, Jaume 

Puig, Jana Canal, Lourdes Dome-
nech, Mar Hostench, Kuge Kon-
teh, Jorge López, Alba Lupiáñez, 
Marina Morales, Pau Nualart, Xa-
vier Pascual, Mònica Rabassa, 
Oriol Roger i Alèxia Roura.
Tres actors van donar vida i sen-
timent a textos dels dos co-orga-

nitzadors. Pere Box va fer la lec-
tura dramatitzada d’un fragment 
de l’obra ”El Nàufrag”, de Joan 
Adell; Oriol Freixenet va interpre-
tar “Inèditus”, escrita pel seu pare, 
Ramon Freixenet; i Xavier Puig-
demont va oferir la poesia de Jo-
an Adell “Maldo a créixer”, que li 

ha significat el darrer premi acon-
seguit per l’autor.

noVetats literÀries
Montserrat Medalla Cufí, escrip-
tora de vocació i mestra, psicope-
dagoga i logopeda de professió, 
ha presentat aquest mes de maig 

el seu primer llibre que publica en 
solitari: Dones de Vidre. 

«també s’han presentat 
llibres sobre els escacs i les 
persones amb discapacitat 

intel·lectual»

Publicada per Ònix editor, Do-
nes de Vidre no és “un altre lli-
bre de dones”, sinó un recull de re-
lats adreçats especialment a elles, 
tot i que no busca excloure els ho-
mes, a qui també els podrà agra-
dar. Tracten temes prou diversos 
com ara les segones oportunitats 
amoroses, els trastorns d’alimen-
tació o bé el lesbianisme. És pre-
cisament dins aquest darrer àmbit 
on aprofundeix sobre un aspecte 
gens tractat en literatura, la figu-
ra del Don Juan femení.

«Montserrat Medalla 
presenta “Dones de Vidre”»

La Biblioteca Comarcal va acollir 
la presentació del llibre “El mera-
vellós món dels escacs escolars” de 
Carlos Salgado i Natàlia Romero. 
Eduard Vilà, d’altre banda, ha pre-
sentat al Centre el seu llibre “Ca-
minant enmig de somnis”. yy

  Blanes

Blanes mostra el seu potencial literari

La sala de plens el dia de Blanes poètic literari. Foto: Yoyo

L’estiu 2014 arriba carregat de bo-
na música al Maresme. Un dels 
plats forts serà la recuperació del 
Canet Rock. A Pineda de Mar, les 
Arts d’Estiu, cada cop agafa més 
volada; mentre a Calella es conti-
nua potenciant la Temporada Lí-
rica.

«a Pineda de Mar, les arts 
d’estiu, cada cop agafa més 

volada»

EL 5 DE JULioL, ToRNA EL 
CANET RoCk
La quinzena de grups participants 
inclou bona part dels noms més 
populars de la música catalana ac-
tual, amb Manel, Els Pets, Mishi-
ma i Els Amics de les Arts al cap-
davant.

«a calella es continua 
potenciant la temporada 

lírica»

Tampoc hi faltarà Jaume Sisa 
(l’únic supervivent del festival ori-
ginal), Gossos, The Pinker Tones, 
Joan Dausà, Delafé y las Flores 
Azules, Caïm Riba, Blaumut, Ge-

rard Quintana, Love of Lesbian i 
Txarango. Brams ha estat el dar-
rer grup en incorporar-se al cartell 
del Canet Rock. La veterana for-
mació liderada per Francesc Ribe-
ra ‘Titot’ ha estat la que més vots 
ha obtingut en l’enquesta ‘...i qui 
més’, que per vot popular perme-
tia incorporar un artista al cartell.
Tots plegats oferiran 12 hores de 
música a Canet de Mar el 5 de ju-
liol, emulant el cèlebre festival que 
es va celebrar en aquesta població 
entre 1971 i 1978.

«un dels plats forts serà la 
recuperació del canet rock»

ARTS D’ESTiU A PiNEDA DE 
MAR
Els Amics de les Arts, Mishima, 
Miguel Poveda, Sergio Dalma i 
DeudeVeu i Els Pets, són alguns 
dels artistes que actuaran al festi-
val Arts d’Estiu de Pineda de Mar.
La quarta edició del festival Arts 
d’Estiu Costa Barcelona se cele-
brarà del 4 de juliol al 30 d’agost 
a l’Espai Sant Jordi de Pineda de 
Mar.
El cartell es completarà en la sec-
ció d’arts escèniques amb els es-
pectacles de Carlos Latre, Antonio 

Díaz, alter ego de El Mago Pop, i 
Leo Harlem i Sergio. 

iii TEMPoRADA LíRiCA CiUTAT 
DE CALELLA
L’organitza el Cor Harmonia amb 
el suport de l’Ajuntament i la Di-
putació de Barcelona. El 5 de juli-
ol, torna Cançó d’Amor i de Guer-

ra al Parc Dalmau de la ciutat 
calellenca. Tal com explica Albert 
Deprius, portaveu de l’organitza-
ció de la Temporada lírica, “no 
hi ha cap altre marc per fer òpe-
ra a Catalunya com el nostre Parc 
Dalmau.” El divendres 18 de Juli-
ol dins el cicle Nits d’estiu de Ca-
lella es presentarà la nova Orques-

tra Simfònica Harmonia, amb un 
concert d’obertures d’Òpera. Tam-
bé hi haurà un concert dins el 
marc de la Festa Major de Calella 
(mes de setembre). Aquest cop se-
rà un concert amb bandes sonores 
del cinema amb el Cor Harmonia 
i on hi participarà la Cantant cu-
bana Lucrecia. yy

  MaresMe

Estiu musical a Canet, Pineda i Calella

Recital Líric a Calella
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L’organització ha preparat un fes-
tival de música electrònica, amb 
alguns dels millors dj’s del pano-
rama actual. Les actuacions es 
concentraran en un sol dia, tot i 
que es faran activitats de promo-
ció al llarg d’una setmana. L’any 
passat, en la segona edició, hi va 
haver propostes musicals a Bla-
nes, Lloret de Mar i Tossa de Mar.

«el festival serà de música 
electrònica i es concentrarà 

en un sol dia»

El proper 17 de juliol, a partir de 
les sis de la tarda, a les pistes d’at-
letisme, hi sonarà la música de 
caps de cartell de festivals de re-
nom internacional com Ultra 

Music Festival o Tomorrow Land. 
Un d’ells és Brian Cross, que va ser 
a la presentació del festival i va ex-
posar que formaran el cartell Fed-
de Legrand, Sander Van Doorn, 
Sunnery James – Ryan Marciano, 
Inna, Sergi Domene i Dani Mo-
reno. Una altra novetat destaca-
da de l’edició d’aquest any és que 
el dia abans es farà una cursa pro-
mocional (Costa Music Run), a 
les vuit del vespre.

«els millors dj’s seran a les 
pistes d’atletisme el 17 de 

juliol»

És una cursa de cinc quilòmetres 
oberta a totes les edats, i passa-
rà pel passeig, la Riera i el Rieral. 
L’organitza l’atleta Àngel Mullera i 
es divideix en tres zones. La cur-

sa sortirà de la plaça Pere Torrent 
i acabarà a la font de la Kaikuta, al 
passeig de Cúllar, on es farà una 
festa final.

«el pressupost és de 
400.000€»

En aquesta tercera edició, la pri-
mera amb només música electrò-
nica, el pressupost és de 400.000 
euros.

«hi haurà una cursa 
promocional el dia abans»

Per al 17 de juliol, dia fort del fes-
tival, les entrades costaran 30 eu-
ros anticipades i 40, a taquilla. Es 
podran comprar al village o bé a 
través de la pàgina web del festi-
val. yy

Canvis al Costa Music 
Festival de Lloret de Mar

  lloret De Mar

Acte de presentació del Memorial. Foto: M. A. Comas

pRESENTA 

AqUEST ANUNCi 

i ET REGALAREM 

UN TRACTAMENT 

ANTipLUJA

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

Ho sol·liciten l’ajuntament, els 
hotelers, els comerciants i d’altres 
sectors econòmics del poble des-
prés dels robatoris que hi ha ha-
gut el darrer mes i mig a diversos 
establiments de la vila.

«un dels detinguts està 
acusat de vuit robatori»

L’alcalde, Josep Marigó, assenya-
la que el poble pateix una man-
cança històrica de Mossos d’Es-
quadra,”tant les formacions 
polítiques com les associacions 
van assegurar que tenen plena 
confiança en els cossos policials 
però està clar que Blanes pateix 
una mancança històrica d’efec-
tius dels Mossos d’Esquadra”.

«Per aquest estiu el Policia 
local disposa de sis nous 

efectius interins»

Després de la denúncia que va 
fer púbica diversos partits po-
lítics i sectors econòmics, hi ha 
hagut trobades amb els caps de la 

Policia Local, Joan Garcia; i dels 
Mossos d’Esquadra, Francesc 
Cardús;que els hi ha explicat les 
mesures que s’han adoptat. De 
moment, segons explica Marigó, 
“ja s’han resol els 60% dels casos. 
Podem dir que es tracta de delin-

qüents reincidents, en cap cas és 
una banda organitzada. Es dóna 
el cas que a un dels detinguts se 
li imputen fins a vuit robatoris”.
Per aquest estiu el Policia Local 
disposa de sis nous efectius in-
terins.  yy

Blanes demana més mossos a 
la Conselleria d’Interior
  Blanes

Patrulla nocturna de la Policia Local  i els Mossos. Foto: Ajuntament de Blanes

MASIA DE L’ANY 1968

Us ofereix:
Menús diferents i servei a la carta

Menú especial d’estiu
Ja podeu gaudir de la nostra piscina!

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

GRAnS SAlOnS pER CElEbRAR
CASAmEnTS, COmunIOnS...
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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... BUGADES DE fiNS A 18kG

Obert tots els dies de l’any fins a les 10 de la nit
BLANES: C. Anselm Clavé, 62 / CALELLA: C. Església, 353 / LLORET DE MAR: Av. de Vidreres, 13

Autoserv
ei 100%

ARA
TAMBéA LLORETDE MAR

La proposta gastronòmica que es 
fa durant tot el mes de juny, comp-
ta amb la participació de 17 res-
taurants que ofereixen menús 
d’entre 30 € i 45€. 
Cada restaurant participant elabo-
ra una versió d’aquest plat, ja que 
el suquet de peix és una de les re-
ceptes de cuina marinera que ad-
met preparacions més variades 
amb ingredients molt diversos. La 
base és una bona picada, ja sigui 
fregida o freda, i a partir d’aquí el 
peix que es faci servir per comple-
tar el plat fa que el suquet de cada 
restaurant tingui un gust diferent. 
L’alcalde Josep Marigó, destaca 
“que és una bona manera d’avan-
çar la temporada turística”.
Eugenio González, un dels restau-
radors participants, explica que 
“Blanes té peix frec cada dia i de 
molt bona qualitat”. Una de les 
principals novetats que presen-

ten enguany les jornades és que 
s’han abaratit els preus dels dife-
rents menús que es poden degus-
tar, sense modificar la qualitat dels 
plats. A partir d’aquest any, les jor-
nades es faran el mes de juny. Fins 
ara, havien oscil·lat entre els me-
sos de juny i juliol.

suquet D’anxoVes
Al tríptic promocional es poden 
trobar els ingredients i les instruc-
cions d’elaboració d’una de les re-
ceptes del suquet de peix que fe-
ien antigament els mariners. Això 
ha estat possible amb la col·labo-
ració del veterà cuiner Toni Mur-
cia Torroella, que ha encarregat de 
rescatar de l’oblit la recepta. Se-
gons l’especialista culinari, “actu-
alment es desconeix si hi ha algú 
que continuï elaborant aquest plat 
econòmic i molt senzill de prepa-
rar”.  Els ingredients són 1 kg d’an-
xova grossa, 2 cebes de Figueres, 
1/2 cabeça d’alls, 1 manat de juli-

vert, 1/2 got de vi blanc, 2 cullera-
des de tomàquet fregit, farina, sal, 
pebre al gust, 1/2 litre d’aigua i oli 
d’oliva. Pel que fa a la preparació, 
s’ha de picar la ceba molt finament 
i sofregir-la amb oli en una cassola 

de fang. Després, s’afegeix l’all i el 
julivert també ben picats, així com 
el tomàquet fregit. S’hi posen 2 
cullerades de farina, que es rosteix 
una mica amb el sofregit, s’aboca 
el vi blanc i a continuació l’aigua. 

Es rectifica de sal i s’afegeix tota 
l’anxova, que cal que sigui fresca 
per poder desespinar a l’hora de 
menjar, i ben neta de cap i tripes. 
Tot plegat es cou durant 5 minuts i 
després es deixa reposar. yy

VII Jornades Gastronòmiques del Suquet 
de Peix de Sa Palomera de Blanes
  Blanes

Autoritats i restauradors en la presentació de les jornades. Foto: Yoyo
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L’escoltisme i el guiatge de Ca-
talunya es comprometen un any 
més amb la campanya internaci-
onal Clean Up The Med, i el cap 
de setmana del 23 al 25 de maig 
van fer accions de voluntariat per 
netejar les costes del Mediterra-
ni i conscienciar la població de 
la necessitat de protegir el me-
di ambient. Els agrupaments es-
coltes d’Arenys, Blanes, Calella, 
Malgrat de Mar, Pineda i Tor-
dera, pertanyents a la Demarca-
ció de Girona de Minyons Es-
coltes i Guies de Catalunya, van 
natejar platges, rieres i desem-
bocadures en aquests municipis 
i van aprendre sobre l’entorn ma-
rí. En total hi van participar més 
de 500 persones, comptant in-
fants i joves de 5 a 18 anys i els 
seus caps (educadors volunta-
ris). També van comptar amb la 
col·laboració del VAMMA (Vo-
luntaris de l’Alt Maresme de 

Medi Ambient). En el cas con-
cret de Blanes hi va participar 
tot l’Agrupament Escolta Pinya 
de Rosa (150 persones comp-
tant els caps). Els grups dels més 
petits (de 5 a 11 anys) van nete-
jar la platja del centre, amb l’aju-
da d’un grup d’11 a 14 anys. L’al-
tre grup d’11 a 14 anys va seguir 
amb el seu projecte de curs que 
consisteix a arranjar la cala de Sa 
Forcanera. Els més grans (14-18 
anys) van netejar la desemboca-
dura del Tordera.
A Calella, els nens i nenes de 
l’Agrupament Escolta Montne-
gre, van netejar la riera Capas-
pre, una des les principals fonts 
de residus del mar Mediterrani a 
la zona.
A Malgrat de Mar, hi va haver re-
collida de brossa i deixalles de la 
platja central. Hi van participar 
90 nens i nenes d’entre 5 i 18 anys 
i 20 caps de l’Agrupament Escol-
ta i Guia Sant Nicolau (Malgrat 
de Mar) i de l’Agrupament Escol-

ta i Guia Bivac Sant Ponç (Torde-
ra). L’Agrupament Escolta i Guia 
Montpalau de Pineda de Mar va 
participar en un acte de consci-
enciació i coneixement del medi 
marí, amb la participació de pes-
cadors i altres experts en la ma-
tèria.

«hi han participat joves de 
la selva i el Maresme»

Les accions de servei al medi na-
tural com aquestes reuneixen di-
versos elements essencials en la 
proposta educativa de l’escoltis-
me i el guiatge. Permeten treba-
llar valors com la defensa de la 
natura i el treball en equip, tot 
aplicant la metodologia educa-
tiva pròpia del mètode escol-
ta i guia (l’aprendre fent, o edu-
cació per a l’acció), fent evident 
el compromís de servei a la co-
munitat que caracteritza el movi-
ment escolta a nivell local i inter-
nacional. yy

Campanya per protegir el mar 
Mediterrani

  selVa / MaresMe

Un grup va treballar a la zona de Sa Palomera. Foto: Yoyo

  cultura i societat a Blanes

35a Roda d’Esbarts Catalònia 

L’ha acollit l’Esbart Dansaire Joaquim Ruyra de Blanes. Les ac-
tuacions es van fer a la plaça dels Dies Feiners. L’actuació es va 
avançar una hora per no coincidir amb el Barça-Atlético de Ma-
drid que decidia la lliga. yy

Amics de Dennis 

Morralla Espai Creatiu va acollir diverses actuacions a benefici 
d’APRENEM, entitat que treballa per a la inclusió de persones 
amb transtorn de l’espectre autista. També hi va haver futbol al 
camp Pedro Alia de Ca la Guidó. Organitzava l’associació cultu-
ral “El Volcán”. yy

Premi a la fidelitat

Coincidint amb la remodelació de la botiga Fesmés de Blanes, 
aquest mes de maig s’ha fet un sorteig entre els seus clients més 
fidels. Hi havia tres premis de 300 € i un de 1.000 € en compres al 
mateix centre. Fesmés porta 12 anys a Blanes. yy

Danses catalanes a la plaça dels Dies Feiners. Foto: Yoyo

Morralla Espai Creatiu va acollir bona part dels actes. Foto: Yoyo

Els quatre guanyadors per la seva fidelitat

CASAL D’ESTiU ESpORTiU, PISCINA DIàRIA,
A PARTIR DE 39€/SETMANA, POSSIBILITAT DE DINAR

ESCOLA DE TENNiS ALBERT MONDON, CLASSES EN piSTA 
DE TERRA BATUDA (TOTS ELS NIVELLS)

LLOGUER DE piSTES (prèvia reserva) i 
ABONAMENTS, pREUS iNCREÏBLES

A 1 kM DE BLANES DiRECCió TORDERA
iNfORMA’T AL 674 221 749
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Es farà el cap de setmana del 6 al 
8 d’aquest mes de juny. L’objectiu, 
promocionar i posicionar el muni-
cipi com a ciutat comercial, turísti-
ca i cultural de la Costa Brava. 

«l’aBBc sorteja vals de 
compra valorats en 12.000 

euros»

Per aconseguir aquest objec-
tiu, s’oferiran productes, activi-
tats, serveis, restauració i pernoc-
tacions a preus molt atractius, així 
com descomptes, ofertes i promo-
cions especials durant tots tres di-
es. El III Blanes 12 està organitzat 
per l’Ajuntament de Blanes amb la 
col•laboració de l’ABBC i el suport 
de diverses entitats, empreses, co-
merços i establiments privats. 

«les 50 activitats 
programades duraran tres 

dies»

La nova edició de Blanes 12 tri-
plica el pressupost respecte l’any 
passat, i comptarà amb 48.000 €: 
33.000 € els aporta l’Ajuntament 
de Blanes i 15.000 € l’Associació de 

Botiguers de Blanes Centre. 
Una de les principals novetats amb 
què compta enguany Blanes 12 és 
que s’ha realitzat un sorteig entre 
les persones que es van interessar 
en pernoctar a la vila durant el cap 
de setmana del 6 al 8 de juny. 
En total s’oferten 188 places d’allot-

jament, comptant amb la col·la-
boració de quatre establiments. 
A banda de les tres empreses que 
participen en aquesta promoció 
especial, també es compta amb 
l’adhesió d’altres 12 establiments 
d’allotjament que ofereixen diver-
ses promocions. Ho fan directa-

ment, a través de les seves respec-
tives webs. 

«hi ha allotjament i àpats a 
12 euros»

Al llarg dels tres dies en què tindrà 
lloc el III Blanes 12 una trentena 

de restaurants inclouran una vari-
ada oferta gastronòmica a 12 € tots 
els àpats, des del divendres a la nit, 
fins diumenge al migdia.

«Blanes 12 s’obrirà amb una 
shopping night»

Seguint la tradició de les dues an-
teriors edicions, el tret de sorti-
da de l’acció promocional es farà 
el divendres 6 de juny a partir de 
les 8 del vespre, amb una Shopping 
Night que compta amb 77 ofertes i 
promocions a través dels comerços 
del centre de la vila. 

«el pressupost d’enguany 
s’ha triplicat»

La primera jornada del III Blanes 
12, acabarà a les 12h12’ de la mit-
janit amb un sorteig que organitza 
l’Associació de Botiguers de Bla-
nes Centre, que repartirà 4 lots de 
vals de compra valorats en 12.000 
€: 1 és per valor de 6.000 €, i els 
tres restants de 2.000 € cadascun 
d’ells. 
Al llarg del cap de setmana està 
previst que es facin més de 50 ac-
tivitats que es poden consultar al 
web oficial www.blanes.cat. yy

Tot a punt per a una nova edició de Blanes 12
  Blanes

La calçada del carrer Ample ocupada per taules i cadires l’any passat. Foto: Ajuntament de Blanes
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  econoMia a lloret i cultura a Blanes

Reculem 40 anys enrere i ens situem a les portes de 
l’estiu de 1974, a les acaballes del Franquisme, quan 
Blanes viu el naixement d’un grup teatral que des-
tacà per la joventut dels seus integrants i pel treball 
en equip. En poc més de dos anys estrenen 5 obres, 
aconseguint excel·lents resultats sobre els escenaris, 
bona crítica i l’acceptació del públic. Arriben nous 
aires al teatre blanenc, temàtiques més comprome-
ses, professionalitat dalt dels escenaris... 

«l’1 de juny té lloc la primera representació,
“a dos barajas”»

Batejats amb el nom de Farsa-74, entre els seus 
components hi ha noms com Domènec Reixach, 
Salvador Roca, Alfons Serrano, Pere Puig, Carme 
Santacatalina, Joaquim Ribas, Carles Fuertes, Jau-
me Tortós, Ramon Ribas, Antoni Creixell, Pere 
Roura, Esteve Net... Com tantes altres iniciatives, la 
sala d’actes de la Casa de Cultura acull totes les es-
trenes del grup.

«en poc més de dos anys van estrenar 5 
obres»

L’1 de juny té lloc la primera representació. L’obra, 
que escull el director Domènec Reixach, és “A dos 
barajas”, de Martin Descalzo. Sorprèn tant la temà-
tica -si poden casar-se els sacerdots– com la posa-
da en escena. El novembre del mateix any estrenen 
“Les mans brutes” de Sartre. La consolidació del 
grup arriba el 1975 amb “Volpone” de Ben Jonson, 

obra que els fa guanyar el concurs teatral del Ca-
sal de l’Obrera de Lloret de Mar. “Plet per l’ombra 
d’un ruc” de Durrenmatt el 1975 i “La cantant cal-
ba” d’Eugène Ionesco el 1976 completen el llistat de 
les obres que van representar. 
Una de les claus del seu èxit fou que la companyia 
va comptar amb la complicitat d’especialistes com 
Rosa Vilà en el món de la confecció de vestuari; Mi-
quel Vives a la il·luminació; l’empresa VIP per la so-
norització o l’artista Serrano Bou, en la realització 
del decorat de la darrera obra. yy

40è aniversari de Farsa-74
  aitor roGer • Blanes

40 aniversari farsa

La relació de Lloret de Mar amb el 
món del motor és estreta i prové 
de molt lluny. La vila acull el ral•li 
més antic de l’estat i des de fa un 
parell d’anys, també ha fet el salt a 
la Fòrmula 1.

«lloret de Mar manté una 
estreta relació amb el món 
del motor des de fa molts 

anys»

Coincidint amb el Gran Premi dis-
putat al Circuit de Montmeló, es 
va organitzar una nova edició de 
Lloret Formula Weekend, i Lloret 
es va omplir de gom a gom durant 
tres dies. D’una banda, hi havia els 
seguidors del Gran premi que fe-
ien nit a la població, i de l’altre, els 
milers de visitants que es van acos-
tar a Lloret per viure amb intensi-
tat el món del motor en general, i 
de la Fòrmula-1 en particular.

«l’impacte econòmic és d’1 
Meur«

Barcelona i Lloret són les dues úni-
ques ciutats Fan zone del circuit de 
Montmeló. Un dels plats forts que 

es va oferir al llarg del cap de set-
mana va ser una exhibició pel pas-
seig marítim dels monoplaces que 
varen ser conduïts en el seu dia per 
Senna o Schumacher. Una oportu-
nitat única per veure circular els 
models Arrows21, Benetton B192, 
Camel Lotus 102, Toleman TG 

184, que varen portar aquests pi-
lots a les primers posicions de di-
ferents competicions. Entre els mi-
llors resultats d’aquests vehicles hi 
ha el primer lloc de Shumacher 
al Gran Premi de Bèlgica el 1992 
amb el Benetton B192 o el segon 
lloc que Senna va aconseguir pilo-

tant el Tolemann TG184 l’any 1984 
al Gran Premi de Mònaco.
Les exhibicions es van fer el diven-
dres i dissabte a la tarda, i el diu-
menge al matí. Les va seguir un 
nombrós públic, la majoria dels 
quals no havia tingut mai un cotxe 
de Fòrmula 1 tant a prop. Durant 

tot el cap de setmana, hi va haver 
múltiples activitats relacionades 
amb el món del motor a la plaça de 
Pere Torrent i un village ubicat al 
passeig de Jacint Verdaguer, a més 
d’un macroconcert amb un espec-
tacle de mapping. 

«autèntics cotxes de F-1 es 
van passejar per lloret» 

Segons càlculs de l’ajuntament, 
unes 5.000 persones van passar el 
cap de setmana a Lloret atrets pel 
món del motor. Uns quants mi-
lers més, hi van fer una visita. En 
alguns casos, els aficionats de po-
bles veïns van visitar Lloret més 
d’un dia. El moviment econòmic 
que genera Formula Weekend, és 
d’1 milió d’euros.

«lloret i Barcelona són les 
úniques Fan zone del circuit 

català»

A Nivell esportiu, i ja ha Montme-
ló, es va mantenir el domini dels 
Mercedes i els problemes de Ferra-
ri per ser més competitius. Lewis 
Hamilton va guanyar per primer 
cop a Catalunya i va reforçar el seu 
lideratge el Mundial 2014. yy

  lloret De Mar

La Fórmula 1 omple els carrers de Lloret

Màxima expectació per veure els vehicles de F-1. Foto: M.A. Comas

30 anys del Mercat Municipal 

El Mercat lloretenc ha celebrat el seu 30è aniversari pensant en 
el futur. Totes les parts implicades coincideixen a dir que cal una 
actuació important per adequar-lo a les necessitats i exigències 
actuals. yy

Nit de compres

Coincidint amb el Formula Weekend, hi va haver una nova edi-
ció de la Nigth Shopping. El programa d’actes preveia molt més 
que les botigues obertes: desfilades de moda, música al carrer, 
animació...Els carrers, un any més, es van omplir fins a la mitja-
nit. yy

«Amb veu pròpia»

La cantant Nina ha visitat la Biblioteca Comarcal de Blanes per 
presentar el seu llibre “Amb veu pròpia”. Es tracta del  primer lli-
bre escrit per la Nina en  un homenatge a la veu i a l’ofici de can-
tar coincidint amb el seu 30è aniversari artístic. yy

La Nina durant la presentació del seu llibre. Foto: Yoyo

Ambient de festa al Mercat Municipal. Foto: M. A. Comas

imatge d’una de les desfilades de la nit. Foto: M. A. Comas

www.ewautos.com
Avda. Vila de Blanes 100 · LLoret de MAr · tel. 972 365 470
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  PuBlinotÍcia

L’emblemàtica empresa blanenca 
que elabora cervesa artesana en 
diverses varietats, va inaugurar 
a principis de maig la nova seu 
situada al Carrer Puigmal 12, al 
barri de Mas Florit.
Tots els amants de la bona cervesa 
artesana poden trobar Cervesa 
Marina en establiments especia-
litzats, així com en cellers, bars i 
restaurants. També es pot adqui-
rir com a producte de proximitat 
a tots els Supermercats Caprabo 
de comarques gironines. L’expan-
sió de Cervesa Marina més enllà 
de les nostres fronteres va iniciar 
l’any passat, quan va començar la 
seva exportació als Estats Units, i 
ha continuat durant aquest 2014 
arribant al Regne Unit i a Nova 
Zelanda. Actualment el projec-
te preveu que arribi a Itàlia, així 

com a d’altres països que ben avi-
at podran tastar-la.
Cervesa Marina compta amb 4 
varietats amb rotació -Pale Ale, 
Mas Cremat, Summer Ale i De-
vil’s Ipa- i en fa d’altres estacio-
nals com la Vinya Hop, que s’ela-
bora amb un most de vi blanc de 
Blanes combinant llevats de ca-
va i cervesa. Es tracta d’una vari-
etat exclusiva, ja que compta amb 
una tirada molt reduïda, apta per 
a tots els paladars i que combi-
na molt bé, especialment amb el 
peix i el marisc.
Des dels seus inicis, Cervesa Ma-
rina no ha deixat mai de fer col-
laboracions cerveseres especials 
arreu d’Europa. Així ha estat com 
ha produït cerveses amb d’altres 
productors elaborant receptes 
originals i úniques que normal-
ment surten al mercat com a edi-
ció limitada. yy

Cervesa Marina inaugura noves 
instal·lacions a Blanes

En motiu de la celebració de la tercera edició de l’acció promocional Bla-
nes 12, que tindrà lloc del 6 al 8 de juny, Cervesa Marina participarà 
en aquest esdeveniment oferint l’oportunitat de conèixer les interioritats 
d’aquest producte a través de visites guiades a la nova fàbrica durant el 
cap de setmana. Al llarg del recorregut a les instal·lacions situades a Mas 
Florit s’explicarà el procés de producció de la cervesa i s’oferirà un tast fi-
nal de les diferents varietats acompanyat d’un pica-pica al preu de 12 €.
Per a més informació: cervesamarinactivitats@gmail.com
D’altra banda, val a dir que a partir d’aquesta data també s’oferirà la pos-
sibilitat de poder continuar fent tast de cervesa, cursos, maridatges i vi-
sites guiades per a grups. Només cal fer reserva prèvia a través del correu 
cervesamarina@gmail.com yy

  quiM llorens

Cervesa Marina, un dels 
atractius al Blanes 12 
d’enguany

IV Festival Birrasana del 20 al 22 
de juny de 2014
Cervesa Marina i l’Associació Bir-
rasana han organitzat del 20 al 22 
de juny la IV edició del Festival 
Birrasana de Cervesa Artesana, 
que s’allotjarà un any més al Pas-
seig de Mar de Blanes. Durant tres 
dies, Blanes esdevindrà la capital 
de la cervesa artesana, en un esde-
veniment que ja ha creuat fronte-
res. Enguany es preveu que més de 
55 cervesers catalans, de l’estat es-
panyol, així com de Bèlgica, Itàlia, 
Anglaterra, el País de Gales i Fran-
ça, mostrin de la mà dels seus cre-
adors les cerveses que elaboren. 
Durant el IV Festival Birrasana es 
podran tastar més de 200 tipus de 
cerveses diferents per complau-
re tots els gustos. També hi hau-
rà activitats complementàries re-
lacionades amb aquest món, com 
ara cursos, presentacions d’APP’ 
especialitzades, maridatges i altres 
entreteniments. Per la seva ban-
da, els més petits comptaran amb 
activitats pensades exclusivament 
per a ells com ara teatre, música, 
animació i un parc infantil vigi-
lat. Tot plegat, acompanyat d’una 
oferta gastronòmica de qualitat.
Per a més informació: www.face-
book.com/birrasana yy

Participen en aquest projecte els 
alumnes de cinquè de primària 
de totes les escoles de Lloret de 
Mar, tot i que finalment al plenari 
hi assisteixen tretze representants 
que han estat triats democràtica-
ment pels seus companys i com-
panyes prèviament.
El tema central ha estat el volun-
tariat; treballar sobre la solidaritat 
va ser una demanda dels matei-
xos nens preocupats per la situa-
ció actual de crisi econòmica que 
afecta a moltes famílies. L’Ajunta-

ment dels Infants s’ha reunit qua-
tre vegades des del mes de febrer 
fins al mes de maig per reflexionar 
sobre la solidaritat i per fer pro-
postes. Durant el curs han anat 
coneixent les associacions que hi 
ha al municipi i han visitat centres 
com Càritas i el Banc d’Aliments. 
Posteriorment han treballat les 
següents propostes concretes que 
han presentat al plenari: organit-
zar actuacions musicals o teatrals 
durant el curs escolar als casals i 
residències de gent gran, organit-
zar activitats de lleure per a in-
fants amb un cost reduït, inclou-

re donatius a entitats solidàries en 
aquelles activitats de lleure orga-
nitzades per l’Ajuntament (curses, 
concerts,...), i col·locar conteni-
dors alhora que organitzar la re-
collida d’aliments, roba i taps a les 
mateixes escoles.
L’Ajuntament dels Infants és una 
iniciativa municipal que es va po-
sar en marxa el curs 2007-2008 
amb l’objectiu de canalitzar la 
participació dels infants en la vida 
política del municipi i alhora tre-
ballar en un projecte educatiu de-
dicat a les necessitats del seu po-
ble. yy

L’Ajuntament dels Infants 
tracta del voluntariat

  lloret De Mar

Estudiants de 5è de Primària al despatx de l’alcalde. Foto: M. A. Comas 
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esPorts esPorts

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

Els responsables de l’Espanyol 
volen acabar amb la imatge de 
que els jugadors viuen en un 
món a part, molt allunyat dels 
seus seguidors, i no fan cas als 
milers d’aficionats que fan molts 
quilòmetres per anar-los a veure, 
o un esforç econòmic per pagar 
una entrada.
Amb aquest objectiu s’han pre-
parat les “Trobades infantils RC-
DE”. La primera s’ha fet a Bla-
nes i ha estat tot un èxit. El teatre 
municipal, ple de gom a gom de 
joves aficionats.
A banda de comptar amb el su-
port de l’Ajuntament de Blanes i 
la Federació Catalana de Penyes 

de l’Espanyol, a l’acte organit-
zat per la Penya Blanc-i-Blava de 
Blanes hi van participar les pe-
nyes blanc-i-blaves de Lloret de 
Mar, Tordera, Arenys, Calella i 
Breda. També s’hi comptaven els 
periquitos i aficionats al futbol 
que hi ha a la rodalia, que no es 
van voler perdre aquesta iniciati-
va per sentir, més vius que mai, 
els colors del seu club.

«Blanes ha acollit la 
primera trobada infantil de 

l’espanyol»

La delegació blanc-i-blava esta-
va formada per deu jugadors del 
primer equip, i dues jugadores 
del femení: Javi López, Raúl Ro-

dríguez, Joan Capdevila, Àlex, 
David López, Abraham, Víctor 
Sánchez, Víctor Álvarez, Fuen-
tes, Germán, Debora i Sonia Ma-
tias.

«hi van participar deu 
jugadors del primer equip i 

dues del femení»

En motiu de la primera edició de 
les “Trobades”, la desena de ju-
gadors i jugadores dels primers 
equips del club que van visitar 
Blanes, van contestar primer, di-
verses preguntes que els va fer la 
mainada; i després van signar tot 
tipus de material: des de fotogra-
fies i pòsters, fins a samarretes i 
pilotes de futbol. yy

El Teatre de Blanes es 
vesteix de blanc-i-blau

  Blanes

  Blanes / lloret De Mar

  Blanes

  triatló i FutBol

Jugadors i aficionats van compartir una bona tarda. Foto: Yoyo

V Triatló Lloret Costa Brava

Hi van participar 500 atletes que van fer 750 metres de natació, 20 
quilòmetres en bicicleta i 5 quilòmetres de cursa a peu. La prova es 
va desenvolupar a la platja i a l’entorn del veïnat de Fenals. Orga-
nitza el grup Ares amb la col·laboració de l’Ajuntament. yy

Memorial Juan Antonio Pomares

S’ha disputat en les categories aleví (Futbol-7) i cadet (Futbol-11). 
Hi ha participat un total de 14 equips. El moment més emotiu, la 
cerimònia de lliurament de premis amb el record sempre present 
de “Pomi”. yy

Prova de ciclisme. Foto: M. A. Comas

Presentació Memorial Pomares. Foto: M. A. Comas

  atletisMe

I Trail Selva marítima

Es va disputar entre Tossa de Mar i Blanes amb un total de 23 qui-
lòmetres, tots arran de mar. Hi van participar més de 450 atletes 
amb victòria per a Joan Serra Rodríguez en categoria masculina, i 
Eli Gordón Rodríguez en la femenina. L’organització va anar a càr-
rec del Grup Fondistes Blanes. yy

Xavi Marina, del gel a la selva

L’atleta blanenc ha acabat en segona posició una nova cursa d’ul-
trafons, en aquest cas celebrada al Perú. Va fer 250 quilòmetres 
en cinc dies, sortint des de 3.500 metres d’alçada i creuant la selva 
amazònica. El proper repte serà el mes de novembre al desert de 
Namíbia. El mes de febrer va ser a l’Àrtic. yy

IX Cros escolar vila de Blanes

Més de 700 joves atletes i les seves famílies van omplir la Ciutat Es-
portiva de Blanes. Les curses es van fer a l’espai que properament 
ocuparà el camp de futbol. La matinal es va tancar amb una cursa 
oberta a tothom. yy

Xavi Marina en plena cursa

Sortida de la categoria aleví. Foto :Yoyo

El Blanes, baixa; el Lloret, en perill 

El camp dels Pins ja és història

L’Òptica Muralla Blanes ha perdut 
la màxima categoria estatal després 
de perdre a la pista del Cerceda 
(Galícia). El conjunt blanenc, que 
aquesta temporada ha tingut qua-
tre entrenadors diferents, ha gua-
nyat set partits de l’OK lliga, n’ha 
empatat dos, i n’ha perdut vint a 
manca de la darrera jornada del 
campionat. El Lloret està obligat a 
guanyar el darrer partit, i a espe-
rar que el Tordera perdi. El conjunt 
maresmenc en té prou amb un em-
pat per mantenir-se. yy

El partit entre el CD Blanes i el 
Sant Antoni (0-1) ha tancat l’es-
tada del CD Blanes al camp mu-
nicipal d’esports. El partit es va 
jugar amb les instal·lacions mig 
desmuntades perquè ja s’esta-
va preparant l’espai per acollir la 
propera fira d’atraccions del mes 
de juliol. El camp de futbol d’Els 
Pins es va construir l’any 1947, 
arran que un virulent temporal 
de mar va arrasar el què llavors 
estava situat on anys més tard es 
construiria l’antic pavelló muni-
cipal. El darrer partit abans de 
desmuntar tots els rètols i la vise-
ra de la tribuna es va jugar contra 
el CF Tordera amb victòria local 
per 2 a 0 (imatge). En moltes fa-
ses del campionat, el conjunt bla-

nenc, ha estat en zona de descens 
de la qual n’ha sortit a la darrera 
part de la lliga. 
Al grup 16 de la Tercera Cata-
lana també hi ha jugat el Ca la 
Guidó i el Quatre Vents. Tots dos 

han quedat a la zona mitjana-alta 
de la taula classificatòria.
A la Primera Catalana, el Llo-
ret ha patit durant bona part del 
campionat, però al final s’ha sal-
vat. yy

Blanes 3 - Lloret 1. Foto: Yoyo

CD Blanes 2 - CF Tordera 0. Foto: Yoyo

Pas pel Jardí Botànic Mar i Murtra. Foto: Yoyo
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l’aGenDa

lloret De Mar. JUNYBlanes. JUNY

DiA 10-27
ExpOSiCió “UN ART DE 
ViURE (65è ANiVERSARi 
DEL 2 CAVALLS)”
9.00-14.00 h / 16.00-20.30 h, 
Biblioteca Municipal

DiA 6
“CATALUNYA EN EL MARC 
EUROpEU”
Conferència a càrrec del 
filòsof Josep Maria Terricabras
20.00 h, Club Marina Casinet. 
Màrtirs, 2 2a

DiA 7
fiRA ALiMENTàRiA DE 
pRODUCTES ARTESANS
9.00-20.00 h, Plaça de la Vila
qUARTET LA MADAM 
BOOGiE. CONCERT
20.00 h, Santa Clotilde
SARDANES COBLA 
pRiNCipAL DE BANYOLES
22.30 h, Pl. de la Vila

DiA 8
MERCAT DE BROCANTERS i
COL·LECCiONiSTES
ExpOSiCió DE VEHiCLES 
CLàSSiCS
9.00-14.00 h, Pl. Pere Torrent

DiA 9
Viii CAMpiONAT ESCOLAR 
DE REM ERGÒMETRE
16.00 h, Pavelló Municipal

DiA 12
DiA DE RÚSSiA
20.00 h, Casa Rússia

DiES 13-15
iV fiRA DELS AMERiCANOS
10.00-20.00 h, Pg. Jacint 
Verdaguer

DiA 14
SARDANES COBLA
22.30 h Plaça Església 
Parròquia de Sant Romà

DiA 15
ApLEC DE SANT qUiRZE
Sardanes cobla 
Contemporània
Berenar popular «Coca de St. 
Quirze»
17.00 h, Ermita de Sant Quirze

DiA 16-17
fESTiVAL BUEN ViAJE
21.00-23.00 h, Pl. Pere Torrent

DiA 17
fESTiVAL fiESTALONiA
Danses i cors
21.00-23.00 h, Pl. Pere Torrent

DiA 19
fESTiVAL BUEN ViAJE
Música-bandes
16.00-18.00 h, Roca d’en Maig
fESTiVAL fiESTALONiA 
«Mar, sol festival & leyenda 
del Mediterráneo»
Danses i cors
18.00-21.00 h Pl. Pere Torrent

DiA 20
fESTiVAL BUEN ViAJE
Música-bandes
21.00-23.00 h, Plaça de la Vila

DiA 21- 24
CAMpiONAT DE 
CATALUNYA JUVENiL 
ATLETiSME
9.00-21.00 h, Pistes d’Atletisme

DiA 21
SARDANES
22.30 h, Pl. de la Vila

DiA 22
MERCAT DEL Vi i DEL 
fORMATGE
10.00-22.00 h, Pg. Jacint 
Verdaguer

DiES 22-27
EUROBASkET
TORNEiG iNTERNACiONAL 
DE BàSqUET
9.00 h, Pavelló del Molí

DiA 23
ARRiBADA DE LA fLAMA 
DEL CANiGó
20.00 h, Plaça de la Vila

DiA 24
CONCERT fLAUTES DE 
NORUEGA “URANiENBORG 
fLUTES YOUTH 
ORqUESTRA”
20.00 h, Església Parroquial 
Sant Romà

DiA 25- 27
fESTiVAL iNTERNACiONAL 
fOLkLÒRiC
18.00-23.00 h, Pl. Pere Torrent

DiA 26
fESTiVAL fiESTALONiA
Danses i cors
21.00-23.00 h, Pl. Pere Torrent

DiA 28
SARDANES
22.30 h, Pl. de la Vila
fESTA pOpULAR BARRi 
pESCADORS
Cantada d’havaneres-
cremat
22.00 h, Barri Pescadors

DiA 29
fESTiVAL iMpRESSió, SO 
DE MÚSiCA, MELODiES 
DEL COR
Danses i cors
11.00-13.00 h, Plaça de la Vila
CONCERT: MCLAREN HiGH 
SCHOOL
19.00-20.00 h, Roca d´En Maig
fESTiVAL fOLkLÒRiC 
MUNDOCULTURAS
20.00-22.00 h, Plaça de la Vila
fESTA BARRi pESCADORS
pUpURRi pOpULAR
Teatre
21.00 h, Barri Pescadors

DiES 29-4/7
EUROBASkET
TORNEiG iNTERNACiONAL 
DE BàSqUET
9.00-22.00 h, Pavelló Molí

DiA 29
CONCENTRACió DE 
VEHiCLES
9.30-10.30 h, Pl. Pere Torrent

DiA 30
fESTiVAL iMpRESSió, SO 
DE MÚSiCA, MELODiES 
DEL COR
20.30 h, Plaça de la Vila

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

l’aGenDa

coMarcal. JUNY

DiES 4, 5, 6 i 7
CALELLA
fESTiVAL SCREAMiN
20.00 a 5.00 h, Fàbrica Llobet-
Guri

DiES 6 i 7
CANET DE MAR
REpERCUSSió pER 
L’ODEóN
Concerts, projeccions, 
cercaviles... a diferents indrets 
de la població

DiA 7
MALGRAT DE MAR
SORTiM AL CARRER A 
piNTAR 
9.00 h, Parc Francesc Macià
pASSEJADA 
ORNiTOLÒGiCA A LA 
TORDERA
10.00 h, sortida en bicicleta 
des de l’Ajuntament

CALELLA
CAMpANYA DE DONACió 
DE SANG
16.30 a 19.30 h, Escola Pia
PALAFOLLS
fiRA D’iNTERCANVi 
i OpORTUNiTATS 
“TOTCANVi”
10.00 a 14.00 h, plaça de Poppi

DiES 7 i 8 
TORDERA
17È MEMORiAL JOSEp 
BARCELó
Torneig de Futbol-7 amb la 
participació de 56 equips 
d’arreu de l’estat
Camp Municipal de futbol

SILS
36A LLOTJA DE 
L’AUTOMÒBiL ANTiC
Urbanització Mallorquines-
Estació de Sils

DiA 8
pineda de Mar-Tordera
ApLEC DE L’EROLA
Jocs tradicionals, mercat 
de productes artesanals, 
rondalles, espectacle 
humorístic, balls tradicionals...
CALELLA
CONCERT fiNAL DE CURS 
DE L’ESCOLA DE MÚSiCA 
CAN LLOBET
19.00 H, Plaça de l’Ajuntament

DiA 9
CALELLA
TAULA RODONA 
SOBRE LA GUERRA DE 
SUCCESSió
20.00 h, Museu-Arxiu

DiA 10
PINEDA DE MAR
CLUB DE LECTURA 
piNEDA NEGRA
20.00 h, Biblioteca Serra i 
Moret

DiES 13, 20 i 27
PALAFOLLS
CiCLE 4DJAZZ
21.30 h, Casal d’Avis

DiA 14
CALELLA
fESTA DE L’ESpORT
8.00 a 14.00 h, passeig Manuel 
Puigvert
TEATRE: iAiA! AMB 

MONTSERRAT CARULLA, 
ViCkY LUENGO i ALEix 
pEñA
22.00 h, Sala Mozart

DiA 14 
CALELLA
fESTA DE L’ESpORT
activitats esportives, esmorzar 
i música
Passeig Manuel Puigvert (matí)

DiA 15
SANTA SUSANNA
SARDANES AMB LA 
COBLA pALAfOLLS
19.30 h, plaça Catalunya
CALELLA
CONCURS DE piNTURA 
RàpiDA
8.00 h, Plaça de l’Església
SOpARS AL CARRER
21.30 h

DiA 16
SANT QUIRzE I SANTA 
JULITA
OfiCi DE LA SECRETàRiA, 
CERCAViLA DE 
TRABUcAIRES, cONcERT-
VERMUT i SARDANES 
AMB LA pRiNCipAL DE 
LA BiSBAL, BALL AMB EL 
GRUp àRiA, CONCERT i 
BALL AMB LA BiSBAL... 

DiA 17
PINEDA DE MAR
CANTACANçONS
Les cançons de Xesco Boix a 
càrrec de Toni Giménez
17.30 h, Biblioteca Serra i 
Moret

DiA 18
TORDERA
CLUB DE LECTURA
“Contes russos” de F. Serés
18.00 h, Biblioteca

DiA 19
MALGRAT DE MAR
CONCERT DE GUiTARRA 
CLàSSiCA
18.00 h, Biblioteca La 
Cooperativa

DiA 21
PINEDA DE MAR
fESTA MAJOR DE 

pOBLENOU
Música, ball i fira

DiES 21 i 22
SANTA SUSANNA
fiRA MàGiCA
Actuacions musicals, màgia, 
humor, espai infantil, espai de 
salut, artesans...
Masia de Can Ratés

DiA 22
CALELLA
CATifES DE CORpUS
Cercavila dels Geganters i 
Grallers de Calella
19.00 h

PINEDA DE MAR
CONCERT DE SANT JOAN 
“De l’òpera al cinema. 
Música d’escena” Camerata 
Impromptu i l’Orquestra 
Barcelona Filharmonia
19.00 h, Centre Cultural i 
Recreatiu
TORDERA
CENTENARi DEL Cf 
TORDERA
partit entre la selecció 
Catalana de Veterans i el CF 
Tordera
10.30 h
DiNAR DE GERMANOR
13.30 h, Castell Medieval
MALGRAT DE MAR
DiA UNiVERSAL DE LA 
SARDANA
ofrena floral al monument a 
la sardana (13.00 h) i ballada 
amb la cobla Iluro a la plaça 
Josep Anselm Clavé (19.30 h).
TROBADA DE CORALS 
AMB LES CORALS AULA 
CONTRApUNT, REMEi i 
ATZAVARA
19.00 h, Església de Sant 
Nicolau

DiA 23
SELVA/MARESME
ARRiBADA DE LA fLAMA 
DEL CANiGó i ENCESA DE 
LES fOGUERES DE SANT 
JOAN

DiA 24
PINEDA DE MAR
fESTA MAJOR pETiTA
Mostra de coques, passejada 
de gegants, sardanes...

DiA 27
PALAFOLLS
24 HORES DE fUTBOL 
SALA
poliesportiu el palauet
inscripcions fins al 20 de juny

DiA 28
TORDERA
CONCERT EN MOTiU DEL 
50È ANiVERSARi DE LOS 
BARLACk’S
17.30 h, Teatre Clavé
PALAFOLLS
fiRA MàGiCA, NiT 
D’ORACLES
10.00 a 24.00 h, Plaça Major

DiA 29
CALELLA
fiRA RENAixENTiSTA
Plaça de l’Ajuntament i plaça de 
l’Església
MALGRAT DE MAR
fESTA DE SANT JOAN i 
SANT pAU
19.30 h, plaça Josep Anselm 
Clavé

AGENDA FACILITADA PER RàDIO MARINA

fiNS AL 30
ExpOSiCió ASSOCiACió 
AMiCS D’EN JOAN pETiT
Culleres i forquilles d’O. Ricad
Biblioteca Comarcal
Vii JORNADES 
GASTRONÒMiqUES
SUqUET DE pEix SA 
pALOMERA DE
BLANES

DiA 5
cIcLE DE XERRADES - 
ESpAi DE DEBAT
Educar sense crits, sense 
càstigs a càrrec de la dra. 
Mònica Cunill
19.00 h, Escola Sa Forcanera
DiJOUS DE LLETRES i 
MOTS
Los enamoramientos de 
Javier Marias
20.00 h, Biblioteca Comarcal

DEL 6 AL 28
ExpOSiCió NOUS 
TALENTS
2a edició. exposició col·lectiva 
de joves artistes
Casa Saladrigas

DiA 6
TALLER DE pLASTiLiNA 
fONS MARÍ
artiscle Creacions, celebra el 
Dia Mundial dels Oceans
17.00 h, Biblioteca Comarcal

DiA 10
xERRADA: RECERCA EN 
ONCOLOGiA pEDiàTRiCA 
Hospital de la Vall d’Hebron
19.00 h, Biblioteca Comarcal

DiA 11
pRESENTACió DEL 
LLiBRE “DiARiO DE UNA 
MUJER MALTRATADA” 
amb l’autora Sonia Fuentes
19.00 h, Biblioteca Comarcal

DiA 14
CONCERT DE CANT 
CORAL COR SOTA pALAU
Plano Cívic Chorus the 
Sanctuary Choir of
First Presbyterian Church in 
Richardson (d’EEUU)
Parròquia de Santa Maria

DiA 15
50 ANYS DE pREMiS 
RECVLL. LA pRiNCipAL DE 
LA BiSBAL EN CONCERT 
19.00 h, Teatre municipal
Entrades: Papereria Bitlloch, 
Can Borràs, Estanc Pla i Estanc 
Roca

DiA 17
AULA BLANES
CiÈNCiA i CiUTADANiA: 
EL pROJECTE ATRApA EL 
TIgRE (cEAB-cSIc)
20.00 h, Biblioteca Comarcal

DiES 19 i 20
DONACió DE SANG

DEL 20 AL 6 DE JULiOL
ExpOSiCió DE piNTURA: 
LA pRiMAVERA
Pintures de Félix Morata
Sala García -Tornel

DiA 20
HORA DEL CONTE
Castellers amb l´Elisabet 
Carnicé
18.00 h, Biblioteca Comarcal

DiA 21 i 22
fESTiVAL BiRRASANA
Passeig de Mar

DiA 21 i 22, 28 i 29
fiRA D’ARTESANiA
12.00-24.00 h , Pg. de la 
Mestrança

DiA 22
ESTORES DE fLORS DE 
CORpUS
08.00-19.00 h, Carrers Papus, 
filadors, Raval, Pl. Mn. Quer i 
Pl. Església

DiA 23
REVETLLA DE SANT JOAN
Pg. de Mar

DiA 24
12A EDiCió DE LA fESTA 
CONTES DE SANT JOAN
19.00 h, Jardí Marimurtra

DiA 26
CiCLE DE CONfERÈNCiES 
AMB MOTiU DEL 50È 
ANiVERSARi DELS 
pREMiS RECVLL
Escriptor convidat: Viçens 
Llorca i Laura Borràs
20.00 h, Biblioteca Comarcal

DiA 27
ENTREGA DE pREMiS DEL 
CONCURS DE LA xARxA 
SOCiAL iNSTAGRAM # 
TUCOMESTUDiES
19.00 h, Biblioteca Comarcal

DiA 28
SOpAR SOLiDARi
Organitza Parròquia Sagrada 
Família
21.00 h, Barri els Pins
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  el FoGó De la Marina

inGreDients:
• 4 Patates mitjanes
• 2 Pastanagues
• Mongetes verdes
• Pèsols
• 1 Ceba tendre
• 4 Ous durs
• 200 gr Gambes pelades
• 200 gr de llagostins cuits
• 6 bastonets de cranc
• Julivert

Per a la maionesa
• 2 Ous
• Oli d’oliva suau o de gira-sol
• Vinagre
• Sal

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

elaBoració:
Bullim  les gambes amb aigua i sal durant 3 o 4 minuts, reservem i les deixem refredar.
Pelem les patates, les tallem a quadradets.
Netegem la resta de verdures i les  tallem a talls petits i  les posem a coure amb aigua i sal. 
Millor  per separat per que cada verdura te un punt diferent de cocció. Quant siguin cuites 
les escorrem, deixem que es refredin i les reservem.
Maionesa:
Posem dos ous al got de la batedora, afegim una miqueta de vinagre,  sale i afegim ¾ parts 
de l’oli que tenim destinat. Un truc es introduir la batedora aturada  poc a poc fins al fons, 
posem en marxa sense moure-la del fons i molt a poc a poc anem pujat la batedora, podreu 
observar com es va quallant la maionesa, quant estigui quallat afegim poc a poc la resta 
d’oli sense moure gaire la batedora.
Un cop estiguin totes les verdures fredes comencem a fer l’amanida.  Les posem totes a 
un bol, afegim la ceba tendra picada molt fina, les gambes pelades, els palets de cranc, 2 
ous cuits tallats petits i per últim la maionesa a poc a poc remenarem per no trencar les 
verdures i deixem tota la barreja refredar al frigorífic.
Per servir la amanida:  desmotllem  a sobre del plat de presentació i la cobrim amb maionesa.
Per fer les margarides tallarem les clares en tires fines, seran els pètals i amb el rovell ratllat 
farem el centre de les margarides. Amb el julivert li donem un toc de color. Per últim pelarem 
els llagostins i als posarem al voltant.
Amb poca feina transformen una amanida fresca en un plat de luxe que  sorprendrà a 
tothom 

Manoli Bustamante Bustamante

AMANiDA DE MARiSC AMB MARGARiDES

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

Revetlla de Sant Joan
23 DE JUNY DE 2014

Aperitiu: Croquetes casolanes, musclos farcits “Tigres”, 
Cloïsses a la marinera, Saltat de bolets amb cuetes de 
gamba, escalivada amb favetes i anxoves
Segon (a triar): pollastre, botifarra de pagès i xai amb patata 
caliu o tronquet de lluç al forn
Postres: Coca de Sant Joan
Beguda: Sangria o vi de la casa
cava (Brut Vallformosa)
35€ (pLAcES LImITADES)

· MÚSiCA EN DiRECTE + DiSCO MÒBiL
· ACTUACió DE MàGiA BORRELL, MàGiA CÒMiCA
· fOCS ARTifiCiALS

CONFIA ELS TEUS NÚMEROS 
ALS MILLORS ECONOMISTES 
I ASSESSORS

c. Arnau gatell 2-4 (darrera Jutjats) · T. 972 330 852 · www.gestio2002.net · ges@gestio2002.net

Promoció renda familiar finS 
al 50% de deScomPte
truca’ns o sol·licita cita a través del correu electrònic.

CAMPANYA
RENDA

2013

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

salut inFantil

És molt recomanable que els asmàtics 
facin esport
Dr. JoseP MarÈs BerMúDez
Pediatra
www.ipmaresriera.cat

Els nens i adolescents amb as-
ma poden practicar esport amb 
normalitat, sempre i quan la se-
va malaltia estigui estabilitzada 
amb el tractament. L’asma és ac-
tualment la malaltia crònica més 
freqüent en nens i adolescents, i 
afecta aproximadament a un 15 
% de la població. Molts esportis-
tes d’elit són asmàtics, i això no és 
cap impediment per participar en 
les Olimpíades i aconseguir me-
dalles. Tampoc l’asma va ésser un 
obstacle per què Miguel Indurain 
guanyés el Tour de França cinc ve-
gades. 
Però cal saber que entre un 70 a 
90% dels pacients amb asma, pre-
senten el que es coneix com a as-
ma induïda per l’exercici (AIE), és 
a dir, desenvolupen una crisi d’as-
ma d’intensitat variable quan fan 
exercici físic, durant l’esforç, i so-
vint després de concloure’l. De fet, 
un 10% de la població presenta 
com a única manifestació de l’as-
ma, una asma induïda per l’exer-
cici. El jove esportista afecte d’AIE 
es queixa de tos, sensació de falta 
d’aire, de vegades opressió o dolor 
al tòrax a nivell retroesternal, si-
bilàncies (no sempre), que es pre-
senten durant l’exercici o a l’aca-
bar l’activitat física, i sol persistir 
de 30 a 90 minuts fins que es re-

sol espontàniament. Tot i així, no 
sempre que un jove afecta d’AIE fa 
esport pateix símptomes d’asma, 
depèn de la intensitat i la dura-
da de l’exercici, del tipus d’esport, 
de la preparació física, i d’algunes  
condicions ambientals.  
L’asma induïda per l’exercici es pot 
desencadenar per quasi tot tipus 
d’exercici, però és més freqüent 
desprès de 6 a 8 minuts d’iniciar 
una activitat física relativament 
intensa, especialment en un en-
torn fred i sec. Entre els esports, 
la carrera lliure és el que en més 
probabilitat indueix asma, men-
tre que la natació és el de menys 
risc. La respiració d’aire fred i sec 
durant l’exercici provoca asma in-
duïda més fàcilment que si l’aire 
és calent o tebi, i humit. També la 
respiració de grans volums d’aire 
és un factor que precipita l’AIE, fet 
que es produeix en exercicis molt 
intensos, esgotadors, a potencia 
màxima, però també en exercicis 
d’intensitat menor quan l’indivi-
du presenta una preparació física 
inadequada, i es veu obligat a in-
crementar la freqüència respira-
tòria i la profunditat de les inspi-
racions. Si a més es respira per la 
boca, l’aire deixa d’humidificar-se 
i escalfar-se, i arriba als bronquis 
més fred i sec, incrementant-se el 
risc d’AIE.
Si l’AIE no es diagnostica i no es 
tracta, pot anular la possibilitat de 
que aquests nens i nenes tinguin 

una vida esportiva satisfactòria, 
ja que sovint acaben essent consi-
derats com que no tenen qualitats 
per fer esport o que tenen manca 
de interès. D’altre banda convé no 
confondre amb l’asma induïda per 
l’exercici als nens i joves que “es 
cansen excessivament” quan fan 
esport, o “respiren amb força” du-
rant la competició, i que sovint és 
degut a una mala preparació física 
i una “manca de forma” per prac-
ticar un determinat esport i com-
petir. Existeix la possibilitat de 
tractament farmacològic de l’AIE, 
i cal consultar-ho amb el metge. 
La majoria dels fàrmacs bronco-
dilatadors en aerosol son legals 
en esportistes de competició ofi-

cial, i estàn autoritzats pel Comi-
tè Olímpic Internacional, tot i que 
cal una certificació mèdica de que 
l’esportista te asma induïda per 
l’exercici.
A banda del tractament farmaco-
lògic, les persones amb AIE poden 
reduir sensiblement el risc de pa-
tir-ne si tenen en compte els fac-
tors comentats. Una bona prepa-
ració física com a premissa a la 
pràctica d’un esport, especialment 
si hi ha competició, és un aspec-
te molt important. La tècnica res-
piratòria correcta, inspirant l’ai-
re pel nas que permet que s’escalfi 
i s’humidifiqui abans d’arribar als 
pulmons, o utilitzar una bufanda, 
una mascareta, o un passamunta-

nyes que tapi la boca quan es re-
alitza entrenament físic en me-
dis amb aire fred, permet escalfar 
i humidificar l’aire inspirat i ajuda 
a disminuir la AIE. Finalment els 
exercicis d’escalfament amb carre-
res curtes però intenses, 30-45 mi-
nuts abans de la pràctica de l’es-
port i la competició, poden evitar 
l’aparició de l’AIE. És molt reco-
manable que els pacients amb as-
ma practiquin exercici físic i ac-
tivitats esportives. En quasi tots 
els pacients és possible evitar els 
símptomes de l’asma induïda per 
l’exercici amb el tractament cor-
recte, i això ha de permetre als jo-
ves asmàtics una carrera esportiva 
satisfactòria i exitosa. yy
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Farmàcies de guàrdia
Blanes lloret De Mar
Juny Juny 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

• Dimecres, 4 Bartrina
• Dijous, 5 sureDa
• Divendres, 6 raMon
• Dissabte, 7 turon
• Diumenge, 8 Morell
• Dilluns, 9 GuilleM
• Dimarts, 10 GriMa
• Dimecres, 11 altiMir
• Dijous, 12 aDell
• Divendres, 13 aDell
• Dissabte, 14 PuJol
• Diumenge, 15 oMs / PuJol
• Dilluns, 16 Bartrina
• Dimarts, 17 sureDa
• Dimecres, 18 raMon
• Dijous, 19 turon
• Divendres, 20 Morell
• Dissabte, 21 GuilleM
• Diumenge, 22 GriMa / PuJol
• Dilluns, 23 altiMir
• Dimarts, 24 aDell / PuJol
• Dimecres, 25 aDell
• Dijous, 26 PuJol
• Divendres, 27 oMs
• Dissabte, 28 Bartrina
• Diumenge, 29 PuJol / sureDa
• Dilluns, 30 raMon
• Dimarts, 1 turon
• Dimecres, 2 Morell
• Dijous, 3 GuilleM
• Divendres, 4 GriMa

• Dimecres, 4 FÀBreGas
• Dijous, 5 e. tallaDa
• Divendres, 6 BastÈ
• Dissabte, 7 cÀnoVes
• Diumenge, 8 M. tallaDa
• Dilluns, 9 BorrÀs
• Dimarts, 10 llaDó
• Dimecres, 11 i. esPinet
• Dijous, 12 Masete
• Divendres, 13 a. i M. MartÍnez
• Dissabte, 14 PerPinYÀ
• Diumenge, 15 c. caBaÑas
• Dilluns, 16 Mazó
• Dimarts, 17 M. caBaÑas
• Dimecres, 18 J. MartÍnez
• Dijous, 19 FÀBreGas
• Divendres, 20 e. tallaDa / Mazó
• Dissabte, 21 BastÈ
• Diumenge, 22 cÀnoVes
• Dilluns, 23 M. tallaDa
• Dimarts, 24 BorrÀs / i. esPinet
• Dimecres, 25 llaDó
• Dijous, 26 i. esPinet
• Divendres, 27 Masete
• Dissabte, 28 a. i M. MartÍnez
• Diumenge, 29 PerPinYÀ
• Dilluns, 30 c. caBaÑas
• Dimarts, 1 Mazó
• Dimecres, 2 M. caBaÑas
• Dijous, 3 J. MartÍnez
• Divendres, 4 FÀBreGas

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
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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 - 8.45 - 9.45 - 10.45 - 11.37 - 12.37 - 13.37 - 14.44 - 15.44 - 16.44 - 17.37 - 18.42 - 19.44 - 20.45 - 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 - 21.15 (cada 15 minuts) / fESTiUS: 7.15 - 20.55 (cada 20 minuts)
 ESTACió DE RENfE (Blanes)  g BLANES CENTRE  g LLORET
fEiNERS: 7.00 - 21.45 (cada 15 minuts) / fESTiUS: 7.00 a 21.40 (cada 20 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: 9.30 - 10.00 - 14.30 - 19.00 / fESTiUS: 9.30
 BARCELONA  g BLANES (esTaCió de Bus)
fEiNERS: 9.00 - 14.00 - 17.30 - 19.00 / 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 - 18.30 - 19.00 - 20.00 / DiSSABTES: 13.15 - 18.30 - 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 - 14.00 - 15.30 - 16.00 - 17.00 - 18.00 - 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: 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.00 - 12.15 - 13.15 - 14.30 - 15.00 - 16.30 - 17.00 - 17.30 - 18.00 - 18.30 - 19.30 - 20.30
DiSSABTES fEiNERS: 8.45 - 10.00 - 13.15 - 16.30 - 17.30 - 18.30 - 20.30 / DiUMENGES i fESTiUS: 10.00 - 16.30 - 17.30 - 18.30 - 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
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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

CURS DE BORSA
sempre has tingut curiositat 
per la borsa? Ara pot ser 
l’oportunitat que esperaves. 
interpretació de gràfics, senyals 
de compra i de venda. Sistema 
propi. 21 h totalment pràctiques. 
Informa’t: 972 33 21 39. Aquesta 
trucada pot ser la millor inversió 
de la teva vida.

BLANES ES LLOGA piS, 1 hab., 
moblat i equipat, terrassa, 
pàrquing. 350€/mes.
T. 695 151 011

pROfESSOR DE MATEMàTiqUES 
i fÍSiCA fa classes personalitzades 
d’ESO i BATX. Proves accés a 
la Universitat i FP. L’1 de juliol 
comencem la preparació d’exàmens 
i proves d’accés de setembre. 
Atenció individual, 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. 1400€/mes. 
negociable. T. 609.742.308.

HYLA piNEDA
CONTRACTEM 12 PERSONES 
PER AMPLIAR PLANTILLA
Contracte fix de 40 h/setmanals, 
sou fix, imprescindible cotxe 
propi, plus benzina, disponibilitat 
inmediata, es valorarà 
experiència cara al client. 
atendrem les 100 primeres 
trucades al 93 128 35 97

BLANES i LA SELVA
utilitzo les xarxes socials i 
internet per posicionar, crear 
i millorar imatge corporativa. 
Dinamitzo i vinculo la imatge 
d’empresa a l’entorn digital.
Si m’expliques què tens, on ets i 
què vols, et diré qè posar, on i
perquè. T. 656 95 11 42 / enric@
caujape.com

TAROTiSTA ROSA
Tira les cartes. Visita a domicili 
i/o atén a casa seva. Preus 
econòmics. T. 633 040 649
(Hores convingudes)

VOLkSWAGEN pOLO 1.4,
gasolina, any 2001, 220.000 km,
direcció assistida, aire 
condicionat; pneumàtics,
bateria i frens davanters 
canviats recentment. Llibre de 
manteniment del servei oficial.
1200 €, t. 678 220 665

VENC piS 124 m2, primera 
línia de mar amb piscina. Pg. 
s’abanell, Blanes. T. 609 975 233CLASSES D’ANGLÈS individuals, 

nivell inicial i intermig. Lloret de 
Mar. 7€ (45 min.). T. 690 996 522

SRA. CATALANA s’ofereix per 
tenir cura de nens, disponibilitat 
total d’horaris i cotxe propi.
T. 658 765 402

MOBLE ANTiC ANGLÈS, any 
1900, ben conservat.
460 € (preu real 1.000€)
T. 672 543 954 - 640 206 095

qUiROMASSATGiSTA 
DipLOMADA. Per a dolor 
lumbar, cervical, cefalees, mala 
circulació... Benestar físic-
emocional. Econòmic.
T. 674 914 533

HOME ESpANYOL, 50 anys, 
s’ofereix per treballar caps de 
setmana o per hores, de paleta, 
en el camp, repartir publicitat i 
neteja. T. 609 368 443



entreVista

Des de les aules de l’institut Sa Pa-
lomera de Blanes a les de didàcti-
ca de les matemàtiques de la Uni-
versitat de Barcelona. Allà on ha 
ensenyat ha encomanat la passió 
per les matemàtiques. Avui, amb 
més temps que mai per dedicar a 
la divulgació, el ja jubilat Anton 
Aubanell segueix essent el Profes-
sor de Matemàtiques de qui tant 
podem aprendre.

Anton, com es fa per convertir 
les matemàtiques en mediàti-
ques i atractives?
Deixant-se seduir pel seu encant! 
Les matemàtiques són una de les 
creacions més formidables del 
geni humà i una de les eines més 
potents per descriure, analitzar i 
preveure els fenòmens del món 
que ens envolta. Quan es mostra 
aquesta cara de les matemàtiques, 
alhora bella i rigorosa, potent i 
amable, són realment atractives 
per a tots els públics!
Tinc un amic que afirma que hi 
ha dos tipus de persones: aque-
lles a les que agraden les mate-
màtiques i aquelles que encara no 
saben que els agraden. És maco 
contribuir a que les descobreixin!

Per quin motiu les mates han es-
tat històricament una assignatu-
ra poc estimada a l’escola i ins-
titut? 
Ben segur que hi ha diversos mo-
tius. Tanmateix en podríem asse-
nyalar tres:
-La necessària abstracció que re-

quereix la matemàtica a vegades 
és difícil d’assolir per als alumnes.
-El llenguatge simbòlic que s’uti-
litza en matemàtiques, a vegades, 
pot tenir, per alguns alumnes, al-
guna cosa de críptic.
-El fet que, en el coneixement ma-
temàtic, si no es té ben assolit un 
esglaó és difícil passar al següent 
pot comprometre la progressió de 
l‘alumnat.
Per a moltes persones les mate-
màtiques continuen “vivint” en 
aquell món bi-dimensional que 
anomenem pissarra i en aquells 

inacabables quadernets d’exer-
cicis repetitius. Des de fa temps 
mestres i professorat treballen de 
ferm en presentar les matemàti-
ques a l’escola amb una metodo-
logia més viscuda, més experi-
mental, més immergida en un 
ambient de repte, amb més ar-
gumentació i menys por a l’error, 
amb més reflexió i menys recep-
tes... A la llarga això donarà fruits 
importants!

Periòdicament, amb la sortida a 
la llum dels resultats de l’infor-

me PISA i altres indicadors tor-
nem a qüestionar la qualitat del 
sistema educatiu al nostre pa-
ís. On rau el problema, si és que 
n’hi ha algun, del nostre sistema 
educatiu? 
El sistema educatiu és un ésser 
viu molt complex i cal ser curo-
sos a l’hora de simplificar valora-
cions i diagnòstics. Tanmateix (i 
això es veu molt clarament en el 
cas de les proves PISA) potser te-
nim una tradició acadèmica més 
propera a la presentació teòrica 
de conceptes que a la seva apli-
cació pràctica, que busca assegu-
rar més coneixement general que 
la seva funcionalitat concreta. En 
el cas de les matemàtiques, actu-
alment, s’observa un esforç per 
anar portant, cada cop més, “tros-
sets de món” a classe que perme-
tin contextualitzat els coneixe-
ments.  Hem d’esperar que aquest 
procés vagi donant fruit!
La idea de “competència” que ara 
està tan present en el món educa-
tiu pot contribuir a aquest procés 
que no tan sols busca el coneixe-
ment de les coses sinó també la 
capacitat d’aplicar-les a l’entorn 
real. Probablement aquest és una 
bon camí de millora!

El passat desembre, a la teva 
darrera classe de didàctica de 
les matemàtiques a la Universi-
tat de Barcelona, vas llegir la te-
va emotiva i sincera“Carta a un 
professor novell”. Què li diries a 
un jove que està a punt d’entrar 
a l’aula de secundària com a nou 
professor?

El felicitaria per la seva elecció: 
l’ensenyament en general i l’ense-
nyament de les matemàtiques, en 
particular, és una de les activitats 
professionals més boniques que 
puguin fer-se.
Li diria que no perdés mai una 
visió positiva de l’alumnat i de la 
seva feina, que sapigués trobar 
aspectes que el motivin, que l’im-
pulsin a innovar, que el facin sen-
tir bé en la feina... 

«hi ha dos tipus de 
persones: aquelles a les que 
agraden les matemàtiques

i aquelles que encara no 
saben que els agraden»

Que conegui bé la matèria que ha 
d’ensenyar i que no pari de buscar 
eines didàctiques per ensenyar-la 
millor (inventant, compartint, 
aprenent... formant-se contínua-
ment!).
Que es mostri entusiasta, encara 
que a vegades li costi!. 
Que descobreixi que cada clas-
se és especial, que cada problema 
matemàtic que es planteja a classe 
és una aventura...
Que no es deixi aclaparar pels pe-
tits conflictes que necessàriament 
sorgeixen i que els gestioni amb 
serenor i equilibri.
Què senti un profund respecte 
per a l’alumnat i que mostri un 
punt d’afecte. Que estigui con-
vençut que tothom pot fer coses 
en matemàtiques i que cal que 
tot alumne tingui petits (o grans) 
èxits matemàtics que l’ajudin a 
avançar. yy

«Les matemàtiques són una de les 
creacions més formidables del geni humà»
  PeP anton Vieta

Anton Aubanell en una de les seves xerrades divulgatives


