
Cultura i festes P. 17

Lloret està de festa
Els dies 15 i 16 de novembre se celebra la XIV Fira Medieval. Serà 
la porta d’entrada a les festes de Sant Romà, una festa en què les 
entitats locals hi tenen un paper molt destacat a nivell organitza-
tiu. No hi faltarà el pregó o la tradicional “sopa de l’àvia” per co-
mençar els actes.

soCietat P. 11

50 Anys dels Escoltes de Blanes
L’Agrupament Escolta Pinya de Rosa porta “50 Anys fent camí”. Hi 
haurà activitats commemoratives fins a l’estiu de l’any vinent.

esPorts P. 25

Patinatge: Cinc podis en un any
El Patinatge Artístic Blanes Fundació ha tancat la temporada amb 
una medalla de bronze al Mundial de Reus. Aquest grup de show 
porta deu anys treballant per ser entre els millors.

BLANES-LLORET DE MAR
NOvEMBRE
ANY II. NÚMERO 18
30.000 ExEMpLARS GRATUÏTS

EDiTADA pER
rAdio mArinA`

Un total de 2.305.290 persones van votar en el procés par-
ticipatiu del 9-N a tot Catalunya amb el 100% de meses es-
crutades. El 80,76% dels ciutadans que hi van participar 

van votar ‘sí-sí’, el que representa un total de 1.861.753 per-
sones. El 10,07% va apostar pel ‘sí-no’, i el 4,54% va op-
tar per votar en contra. La jornada va estar marcada per la 

tranquil·litat. En el procés hi podien participar tots els ma-
jors de 16 anys.

Més informació p. 3

9-N: Èxit de participació
Procés participatiu a Lloret de Mar

Foto M. A. Comas



2   la MariNa novembre De 2014

la MariNa 18. ANY II

Edita: Ràdio Marina, SA - NIF A-17063421 - Ca la Guidó, 1 - 17300 BLANES
Tel. 972 334 500 - Fax 972 336 484
lamarina@radiomarina.com - www.radiomarina.com
Cap de redacció: Joan Ferrer i Bernat
Publicitat: Fernando Atencia - publicitat@radiomarina.com
Tel. 972 334 500 - 660 089 090
Disseny i maquetació: Indústria Gràfica Montserrat, SA - Tel. 972 330 298
Imprimeix: Gráficas de Prensa Diaria, SAU
Tiratge d’aquesta edició: 30.000 exemplars
Dipòsit legal: GI-1757-2012

 La il·lusió del 9-N
 
Una de les coses que es podrien destacar del 9N és la il·lusió dels votants. 
Il·lusió dels joves que votaven per primer cop però també dels més grans 
per participar en un acte que tots pressentien com una fita històrica. 
Catalunya ha viscut una diada festiva, democràtica, ordenada i eficient.
Un cert clima de complicitat s’ha instal·lat entre votants i voluntaris, 
sense que cap suspicàcia partidista rebaixés la cordialitat de la trobada.
El resultat ha donat que més de 2,2 milions de catalans han volgut 
expressar la seva voluntat de decidir el futur del país. 
A partir del fet incontestable d’una votació, que no ha pogut aturar cap 
maniobra intimidatòria, queda l’evidència de que més de 1.800.000 
catalans desitgen la independència total de Catalunya com a nou estat 
d’Europa i més de 200.000 desitgen un estat propi amb alguna forma de 
pertinença a Espanya.

Evidentment, aquest resultat no dona una visió completa perquè falten 
els vots dels partidaris del “no”, que amb prou feines han anat a votar.
El govern espanyol hauria de donar-se compte del seu error. Al no haver 
autoritzat una consulta legal, no s’ha pogut comptar quants haguessin 
optat pel “no” en un referèndum pactat.
Potser hagués sigut més convenient per als seus interessos una consulta 
normal i fer campanya pel “no” per intentar guanyar, com a Escòcia. 
Ignorar repetidament la realitat catalana fa que la divergència sigui cada 
vegada major. 
Els propers dies i setmanes seran claus per definir aquest futur que el 9 
de novembre de 2014 s’ha encetat. yy

L’Editorial

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

Reclamen una solució per a l’en-
trada i sortida de vehicles de Ca-
la Canyelles a la carretera de Llo-
ret a Tossa.
S’han presentat al registre de 
l’Ajuntament de Lloret un to-
tal de 42 fulles amb 488 signa-
tures demanant una solució per 
aquest emplaçament, ja sigui una 
rotonda o bé uns carrils d’incor-
poració i sortida que minvin la 
perillositat que l’actual situació 
representa. 

Mitjançant instància adreçada a l’al-
calde de la vila, demanen que faci ar-
ribar la petició i signatures a l’admi-
nistració que en sigui competent.

La situació és especialment peri-
llosa quan es vol sortir de la ur-
banització en direcció Lloret. yy

Un grup de veïns de Sa Carbone-
ra ha enviat una carta a l’alcalde i a 
la Policia Local demanant més vi-
gilància a la zona del carrer de l’Or 
i les escales de Palau o carrer San-
ta Anna.
Els veïns denuncien la presència de 
grups de joves, ja sigui de dia o de 
nit; que pinten les façanes o part de 
la muralla, malmeten el mobiliari 
urbà, deixen el carrer ple de brutí-
cia i falten al respecte als veïns, una 
situació aquesta, que es repeteix a 
d’altres indrets de la població, ja si-
gui de la zona centre o dels barris. 
Les seves explicacions i reclamaci-
ons han anat acompanyades de 200 
signatures. yy

L’autora de la fotografia de la contraportada de La Marina del mes d’octubre (Pere 
Gual i Roser Bitlloch) és Hana Valyi yy

 Necessita millorar
lloret de Mar

blaNes

Carretera de Tossa a Lloret. Foto La Marina

Una de les parets pintades a les escales que porten a la plaça de l’Església. Foto La Marina

Nota

Cruïlla perillosa a Lloret de Mar

Comportaments incívics a Blanes
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La jornada del 9-N ha estat mar-
cada per la participació, la nor-
malitat i per una clara tendència 
al Sí-Sí. A Blanes i Lloret, aquesta 
opció ha rebut entre el 77% i el 
78% dels vots, lleu-
gerament per sota de 
la mitjana catalana. 
A Blanes, un 11% 
dels votants va optar pel Sí-No i 
un 5’1% pel No. El nombre de vo-
tants va ser de 9.683. A Lloret de 
Mar, el Sí-No va rebre un 9% dels 
vots i el No, un 6’49. A Lloret van 
votar 6.458 persones.
Al conjunt de les comarques 
de Girona, el Sí-Sí, ha arribat al 
87’7%. Al Maresme, el Sí-Sí ha 
aconseguit el 88’35 dels vots a 
Calella, el 81% a Pineda, el 84% 
a Tordera, el 82’75 a Malgrat de 
Mar i el 80’47% a Palafolls.
El 9-N a Blanes i Lloret de Mar, a 
l’igual que al conjunt de Catalu-
nya va ser una festa. 
Tota l’activitat es va 
centrar als instituts 
d’ensenyament se-
cundari. A 2/4 de 8 
del matí, els voluntaris ja eren al 
peu del canó; i minuts abans de 

les nou, desenes de ciutadans fe-
ien cua per poder votar. Les cares 
i els ulls de molta gent, especial-
ment de la de més edat, demos-
traven una gran emoció i alegria, 
i per sobre de tot, ganes de canvi-
ar. A la sortida dels instituts, tau-

les per poder signar 
la denúncia contra el 
PP davant les institu-
cions internacionals 

per no permetre que els catalans 
puguin decidir el seu futur.
Al conjunt de Catalunya, el 
80,76% dels ciutadans que han 
participat en el 9-N han votat ‘sí-
sí’. El 10,09% ha apostat pel ‘sí-no’, 
i el 4,54% ha optat per votar en 
contra, és a dir, 101.601 partici-
pants. 
La participació, al voltant dels 
2.305.000 votants. El procés par-
ticipatiu continua obert quinze 
dies més.
Artur Mas veu en el 9-N un “pas 
de gegant” cap a la consulta defi-

nitiva i retreu a l’Es-
tat “miopia política i 
intolerància”.
El president de la 
Generalitat, Artur 

Mas, ha constatat l’“èxit total” de 
la jornada malgrat les dificultats, 

tenint en compte que han votat 
més de dos milions de persones.
El govern espanyol titlla el 9-N 
d’acte de “pura propaganda” i de 
“simulacre inútil” que no té cap 
validesa democràtica.

ANC i Òmnium qualifiquen les 
dades de participació de “xifres 
extraordinaries” i albiren “reac-
cions i conseqüències polítiques”.
El vicepresident de l’ANC, Jaume 
Marfany, ha subratllat el compor-

tament exemplar dels catalans 
durant aquesta jornada i han as-
segurat que “la democràcia ha 
vençut les pors, les prohibicions 
i les amenaces del govern espa-
nyol”. yy

Lloret de Mar i Blanes opten pel Sí-Sí
blaNes / lloret de Mar

Votacions a l’institut Sa Palomera. Foto Yoyo
«a blanes i lloret
el sí-sí, s’emporta

el 77% i el 78%
dels vots»

«Jornada festiva, 
emotiva 

i sense incidents»
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suCCessos a blaNes

Caiguda a Sa Palomera

Incendis a les terrasses 

Anguiles mortes

Evacuació del ferit. Foto Joan Ferrer

Imatge d’una de les terrasses afectades. Foto Yoyo

Una de les anguiles mortes. Foto Yoyo

Un ciutadà alemany de 54 anys va patir ferides de caràcter reser-
vat al caure des de la part alta de la roca. Un sanitari que hi havia 
a la zona li va fer les primeres atencions. Després van actuar Po-
licia Local, SEM, Bombers i Mossos d’Esquadra. Va ser evacuat 
al Trueta en helicòpter. yy

Diversos establiments del passeig de mar no han tingut un bon 
final de temporada. En dues nits, uns desconeguts van provocar 
tres incendis.  yy

Diverses anguiles han aparegut mortes a la riera de Blanes. La 
imatge recull les anguiles mortes a l’alçada de la carretera de Llo-
ret. Es desconeixen les causes de la seva mort. yy

L’objectiu del Pla Educatiu d’Entorn-Arrela’t és fo-
mentar el coneixement de l’entorn, la cohesió social 
i la interculturalitat entre la comunitat d’infants i 
joves. 
En paraules d’Ignasi Riera, regidor d’Educació: “Per 
a aquest curs 2014-2015, oferim unes 350 actuaci-
ons que, ja sigui des de l’àmbit escolar o extraesco-
lar, propicien el desenvolupament integral dels nos-
tres joves i infants”. 
Són activitats com la música, el teatre, visites guia-

des pedagògiques o esportives com la iniciació a la 
natació per a nens i nenes de 1r i 2n de primària, 
una de les novetats d’enguany.
En total, més de 8.300 alumnes, des de primària fins 
a batxillerat, participen en alguna de les activitats 
incloses en el Pla Educatiu d’Entorn i el pressupost 
que s’hi destina és d’uns 100.000 €.
També es manté l’activitat Patis Oberts a l’Escola Es-
teve Carles durant tot el curs escolar, en un horari 
de 17.15 a 19.15 h, per als alumnes de primària i 
secundària. Diàriament una mitjana de 45-50 alum-
nes fan ús d’aquesta activitat. yy

Es va celebrar els dies 31 d’octu-
bre i 1 i 2 de novembre a diversos 
indrets del centre de Blanes.
Entre les novetats, els tres tallers 
per a adults que es van estar fent 
al llarg del cap de setmana sobre 
tres àmbits: les Flors de les Brui-
xes, Rams de Protecció, i Encan-
teris i Filtres d’Amor. L’altra no-
vetat adreçada al públic infantil, 
que també va comptar amb una 
excel·lent resposta, va ser els dos 
contes explicats en anglès (Story-
time).
També ha estat novetat la ses-
sió de cinema nocturn sobre 
bruixeria que es va fer al Centre 
Cultural Els Padrets. La projec-
ció, que es va fer amb el suport 

de l’entitat blanenca La Focal, va 
incloure una performance amb 
bruixa i exorcista inclosos, i va 

oferir el documental de produc-
ció britànica Bruixeria: mite i re-
alitat. yy

10è aniversari del Pla 
Educatiu d’Entorn  

Novetats a la 3a Fira de 
Bruixes

lloret de Mar

blaNes

Una de les activitats del Pla Educatiu d’Entorn. Foto M. A. Comas

Una de les activitats que es van fer al passeig de Dintre. Foto Yoyo
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L’Ajuntament i la societat Parc 
Pinya de Rosa S.L. han arribat a 
un acord per plantejar un con-
veni urbanístic que podria com-
portar la modificació puntual 
del POUM i la redacció d’un pla 
especial.
Pinya de Rosa està protegida 
amb la figura de PNIN, Paratge 
Natural d’Interès Nacional.
El conveni ha estat ben vist per 
l’Associació Pinya de Rosa i el 
ple l’ha aprovat per unanimitat.
Els propietaris volen ampliar la 
Masia del Sol i l’ajuntament, les 
màximes garanties sobre el jardí 
tropical i que es faci un camí de 
ronda. Si la propietat no com-
pleix, l’ajuntament es quedarà la 
titularitat del jardí.
Un cop aprovat el conveni de 
manera definitiva (actualment 
és a exposició pública), caldrà 
veure el posicionament de la 
resta d’administracions afecta-
des.
Per l’alcalde Jo-
sep Marigó, el pla 
especial es tre-
ballaria conjuntament a nivell 
urbanístic i mediambiental, el 

que suposaria tota una novetat 
a nivell català, “fins ara sempre 
s’han tractat els temes urbanís-

tics per una ban-
da i els mediam-
bientals per una 
altra”.

Marigó s’ha compromès a que 
quan hi hagi novetats treballa-

ran sempre de la mateixa ma-
nera, “primer ho analitzaran 
els tècnics, després els polítics i 
l’Associació Pinya de Rosa i fi-
nalment ho portarem a ple”.
Celestino Lillo del PPC, felici-
ta a totes les persones i entitats 
que al llarg del temps han tre-
ballat en la preservació del pa-

ratge. Ara, segons Lillo, “caldrà 
estar atents per evitar que no hi 
hagi un excés de construcció. El 
límit és del 20% 
i s’ha d’evitar 
que de qualse-
vol resta en surti 
una casa”.
EUIA-ICV va mostrar molts 

dubtes i una gran preocupació 
per que no es repeteixi el cas 
de Can Juncadella de Lloret de 
Mar, “proposen ampliar la casa 
de 1.500 m2 a pràcticament el 
doble”. Per Víctor Catalan, “mal-
grat que ara s’opti pel pla especi-
al, s’hauria de seguir treballant 
per disposar d’un pla d’usos per 
si algun dia falla la modificació 
del POUM”. 
Xavier Lozano, portaveu de 
CiU, destaca que, “el conveni no 
pressuposa res, ara per ara no 
sabem que es podrà fer. En tot 
cas, s’està parlant d’anys de trà-
mits”. Lozano també ha indicat 
que arribar a aquest punt, “ha 
estat un èxit de tots”
Aquest va ser un dels temes 
tractats en el ple ordinari d’oc-
tubre. En aquest ple també es va 
crear el Consell Municipal de 
Turisme, que substitueix l’antic 
Patronat de Turisme. Hi haurà 
un consell que es reunirà men-
sualment i una taula, que es tro-

barà dos cops 
cada any. El 
primer estarà 
format per una 

vintena de persones i el segon, 
per unes dues-centes. yy

Pinya de Rosa, onze anys després 
blaNes

Zona de cactus del jardí tropical. Foto Yoyo

«el paratge es va protegir 
amb la figura de PNiN 

ara fa 11 anys»

«la solució de Pinya de rosa, 
en tot cas, es preveu a llarg 

termini»
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Fent la revisió del teu Peugeot,
Bravauto et regala Peugeot Franquícia

Aquest es un servei
en el que els primers 250 euros

de la reparació del teu sinistre
te’ls regala Bravauto

Imprescindible
Cotxes Peugeot de menys de 10 anys

amb assegurança a tercers
o tot risc amb franquícia

i ser el culpable del sinistre.

Carretera Accés Costa Brava, al costat de l'hospital de Blanes · Telèfon: 972 33 77 61
BRAVAUTO

Els impostos es congelen i només 
hi ha modificacions a la plusvàlua. 
Pel que fa a les taxes, els principals 
canvis són en l’aigua, les escom-
braries i els aparcaments munici-
pals.
L’increment al preu de l’aigua que-
da centrat en els excessos i una 
quota en alta per si es subministra 
aigua a d’altres pobles o empreses.
Els apartaments d’ús turístic paga-
ran 182 euros anuals de taxa d’es-
combraries. Aquesta taxa suposa 
60 euros més que el que paga un 
habitatge unifamiliar. 
Segons Jordi Orobitg, regidor de 
Turisme, “es tracta d’una activitat 
econòmica i, per tant, és normal 
que pagui més”.
Les taxes 2015, d’altra banda, ofe-
reixen un ampli ventall de preus 
per fomentar l’ús dels aparca-
ments municipals amb diferents 
preus, segons la localització de 
l’aparcament. Actualment l’índex 
d’ocupació és del 42%. En cap cas, 
es pagarà més que fins ara.
Per als aparcaments de la zona es-
portiva, plaça dels Drets Humans 
i Costa Carbonell es creen abona-
ments de 15, 25 i 50 euros per a 

una setmana, una quinzena o un 
mes respectivament. També hi ha 
abonaments nocturns, de 20:00 a 
9:00 (25 euros/mes) o diürns, de 
7.00 a 21:00 (30 euros/mes). 
Aquests preus són més cars als 
aparcaments del centre com Sa 

Caleta o plaça Pere Torrent. Els 
abonaments setmanals, quinze-
nals i mensuals costaran 45, 80 i 
140 euros respectivament. L’hora-
ri nocturn o diürn costarà 45 eu-
ros al mes.
Pel que fa a les zones blaves, es 

defineixen dos sectors. Als apar-
caments de primera línia de mar 
es manté el preu de 0’032 euros/
minut. Les zones blaves més allu-
nyades del centre, a partir de l’any 
vinent costaran la meitat, 0’017 
euros/minut.

Els nous impostos i taxes s’han 
aprovat amb els vots del CiU, 
ERC, PSC i ICV-EUiA. Hi ha 
votat en contra el Millor, PPC i 
el regidor no adscrit.
Per Javier Rodríguez, d’ICV, 
“per a la majoria de lloretencs, 
no hi haurà increments”.
Segons Joan Bernat del PSC, “els 
increments no afecten a la majo-
ria”. El PSC hauria desitjat anar 
més enllà i arribar a un principi 
d’acord sobre el proper pressu-
post.
Martínez del PPC i Fuertes del 
Millor, van ser crítics amb les or-
denances i els partits que les han 
aprovat. Martínez va denunciar 
que un any més el govern no 
pensa amb ells a l’hora de ne-
gociar els preus públics. Marc 
Fuertes va ser especialment crí-
tic amb els portaveus del PSC i 
ICV, “menteixen quan diuen que 
no hi ha increments”.
L’alcalde, Romà Codina, va des-
tacar l’acord de quatre forma-
cions, dues del govern i dues 
de l’oposició, i va lamentar que 
s’aprofités el tema per fer campa-
nya electoral. yy

Lloret aprova els impostos i taxes del 2015
lloret de Mar

Les ordenances 2015 amplien el ventall de preus dels aparcaments. Foto M. A. Comas
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La principal novetat del curs, és el 
conveni de col·laboració que han 
signat amb el Centre d’Estudis 
Avançats de Blanes (CEAB-CSIC).
Un terç de les xerrades les pro-
gramaran des del CEAB-CSIC, 
segons explica Jordi Gaitan, por-
taveu d’Aula Blanes, “la col·labo-
ració que ja era estreta des dels 
inicis, ara s’ha formalitzat amb 
aquest acord”.
Després de quatre anys, hi ha dos 
tipus de públic clarament dife-
renciat, “el que ve a tots els actes 
programats, i aquell que assisteix 
a una xerrada en concret perquè 
l’interessa el tema que es tracta”, 
apunta Gaitan.
La primera xerrada d’aquest tri-
mestre ha anat a càrrec de Claudi 
Yoldi, que va oferir una mirada 
educativa del joc. 
La proposta fonamental de Yol-
di és que el joc i el fet de jugar és 
més que lleure, però encara no és 
cultura.

Per mostrar-ho el ponent va co-
mençar dibuixant el que per a ell és 
el panorama actual de canvi o revisió 
de models a tots nivells. La necessitat 
de passar del tenir al ser, la necessitat 
de deixar de viure des dels patrons 
socials que ens parlen només de 
tenir coses, coneixements, amics, 
rol... a viure connectats amb el ser, 
que, segons Yoldi, es pot satisfer 
amb el joc i el procés de jugar.
Hi ha diversos aspectes clau que fan 
del joc una eina de regeneració so-
cial:
· El joc és font de motivació, serveix 

per generar empatia, plaer, curio-
sitat...

· El joc és font d’aprenentatge. En 
aquest punt el ponent va explicar 
situacions d’aula, també d’univer-
sitat. I es preguntava: Per què el 
joc desapareix de la vida quotidi-
ana quan som grans?

· El joc és font de socialització, fo-
menta iniciativa, interès, partici-
pació...

· El joc és element de mediació i co-
operació. Utilitzat en estratègies 

de medicació permet generar un 
espai de trobada i discussió sense 
violència, permet reflexionar de 
forma relaxada i controlada.

· El joc és saludable. Poc oci és tan 
saludable com el joc, entre adoles-
cents i gent gran el joc pot propor-
cionar moments d’obertura i de 
desconnexió amb els rols socials i 
així mostrar-se de forma natural. 
En nens permet detectar capaci-
tats i mancances com de manera 
fàcil i oberta.

· El joc és fonamental per empren-
dre. Yoldi assenyala un terme am-
pli d’emprenedoria, més enllà de 
la creació d’empreses, per ell el joc 
permet plasmar de manera crea-
tiva allò que tenim al cap, experi-
mentar-ho, simular-ho i treure’n 
conclusions si cal.

El 18 de novembre serà el torn del 
doctor Xavier Luri (UB), que pre-
sentarà “El mètode científic a la vida 
quotidiana”. Tancarà el trimestre el 
16 de desembre, el doctor Ignacio 
Morgado (UAB) amb una xerrada 
sobre la neurociència. yy

Aula Blanes comença la temporada 
2014-2015 jugant 

blaNes

Yoldi explicant la seva visió del joc. Foto Yoyo
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Blanes recuperarà la normalitat 
a la rambla Joaquim Ruyra a fi-
nals d’any amb l’acabament de 
les obres de la riera, un projecte 
que paga directament l’ajunta-
ment perquè l’ACA no l’assu-
meix.
La tardor del 2011 un episodi 
de fortes pluges va malmetre 
part de la riera de Blanes i fins 
i tot va descalçar un edifici. 
L’ajuntament va actuar d’urgèn-
cia per estabilitzar-lo i durant 
aquest temps ha estat negociant 
finançament per a les obres de 
reparació de la riera. Com que 
no s’ha aconseguit cap acord, 
s’ha decidit tirar endavant els 
treballs amb un cost de 640.000 
euros. La riera fa tres anys que 
està tallada al trànsit, el que ha 
perjudicat a veïns i comerciants.
El projecte va sortir a con-
curs públic per un import 
d’1.146.079’46 €, i va ser adju-
dicat a la UTE 
(Unió Tempo-
ral d’Empre-
ses) Gicsa S.A.– 
C o n s t r u c t o r a 
Calaf S.A., que va presentar una 

proposta de 639.480’58 €, un 
cost que ha sig-
nificat una baixa 
del 44%.
L’alcalde de Bla-
nes, Josep Mari-

gó, explica que “estem  negoci-

ant amb l’ACA, però hem deci-
dit tirar endavant 
els treballs perquè 
no hi ha acord i 
calia que la zona 
tornés a la norma-
litat. L’ACA no està disposada a 

pagar i tampoc té recursos”
Les obres que s’es-
tan fent se centren 
en un tram de 30 
metres que va ser el 
que va quedar més 

fortament afectat per les pluges, 

que van rebentar la llosa de la ca-
nonada, fet que va provocar les 
filtracions d’aigua i el descalçat 
de l’edifici. El director de l’obra, 
Francesc Heras, ha explicat que 
han revisat tota la riera i que han 
reforçat aquells punts que con-
sideraven necessaris però que 
l’estructura general està bé “i pot 
aguantar molts anys”.
Ara bé, en aquest tram de 30 
metres s’està refent de cap a peus 
l’estructura. “Els operaris estan 
construint unes parets molt més 
gruixudes per a les canonades 
(abans eren de 15 cm i ara arri-
ben als 40 cm) i, a més, no es fan 
només de formigó com anterior-
ment sinó que es reforcen amb 
formigó armat”, apunta Heras.
La portaveu dels comerços de 
la zona afectada, Anna Maria 
Rodríguez, explica que “aquests 
tres anys ens han afectat al ca-
laix. Tant clients com proveïdors 
tenien problemes per arribar a 
les botigues. S’han fet algunes 
accions promocionals, però la 
situació ha estat complicada”.
L’objectiu, seria recuperar la 
normalitat per la campanya de 
Nadal. yy

L’ajuntament i l’ACA no arriben a cap acord
blaNes

Tram de la riera en obres. Foto Yoyo

«els botiguers han viscut 
tres anys complicats perquè 

ni clients ni proveïdors 
hi podien arribar»

«les obres, 
que paga l’ajuntament, 
costen 640.000 euros»
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El llibre biogràfic, editat per la 
Diputació de Girona, té el pròleg 
de Daniel Giralt-Miracle.
Domènec Fita és una figura relle-
vant de l’art català del segle XX. 
Malgrat que existeix una àmplia 
bibliografia dedicada a aquest ar-
tista gironí de vasta projecció ex-
terior, hi faltava un llibre estricta-
ment biogràfic. Un buit que Joan 
Domènech i Moner, historiador i 
amic de l’artista, ha omplert amb 
la publicació d’un extens volum 
editat per la Diputació de Giro-
na i que recull tant la vida com 
la trajectòria de Fita, posant èm-
fasi sobretot a recollir la seva ex-

periència vital, la seva evolució 
humana i artística i el seu pensa-
ment i filosofia creativa. 
El llibre, que es titula Domènec 
Fita. L’home de l’art integrat, s’ha 
presentat a Girona.
Per escriure’l, Joan Domènech 
ha optat narrativament per dei-
xar parlar el mateix Fita a través 
de declaracions inèdites o de 
comentaris ja recollits abans en 
revistes o llibres. De fet, l’autor 
explica que “a part de la feina de 
recerca als arxius, la consulta de 
l’epistolari, els retalls de premsa, 
els programes, els catàlegs i altres 
materials útils, també he disposat 
de les xerrades amb el mateix ar-
tista”.

A través d’aquesta biografia es de-
tallen les diverses etapes vitals de 
l’artista, dedicant especial atenció 
a la seva infantesa i a l’accident 
que va tenir l’any 1953, que és 
per a ell com una nova naixença; 
al seu inici en la producció artís-
tica a través del grup Flamma; a 
la seva obra, irradiada, primer, 
des de Sarrià de Dalt i després 
des de Montjuïc; a la seva lluita 
espiritual davant les imposicions 
de l’Opus Dei; a la relació amb 
Montserrat i l’abat Escarré i als 
últims anys de maduresa i pleni-
tud, durant els quals ha rebut en-
càrrecs importants per treballar a 
la Sagrada Família i a Andorra. yy

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

BLANES: C. ANSELM CLAVÉ, 62 / CALELLA: C. ESGLÉSIA, 353

Autoserv
ei 100%

La qualitat
i el bon fer

C. dels Olivers, 3 · Blanes · Tel. 972 33 52 14

Llibre de Joan Domènech 
sobre Domènec Fita

lloret de Mar

Domènech i Fita el dia de la presentació del llibre. Foto M. A. Comas

turisMe

Miniclubs de Lloret de Mar

Amplien l’Oficina de Turisme de Blanes

Miniclub de la platja central. Foto M. A.Comas

Interior de l’actual oficina de turisme. Foto Yoyo

Prop de 9.000 nens i nenes han passat pels miniclubs ubicats a 
les platges de Lloret i Fenals aquest estiu.
Les tres principals nacionalitats coincideixen als dos espais; en 
primer lloc, l’espanyola, seguid de la russa i de la francesa. Com 
a fet a remarcar, el total d’usuaris russos que han utilitzat el mi-
niclub de la platja de Fenals dobla els usuaris russos del miniclub 
de Lloret, sent les xifres 1.035 i 494 respectivament. yy

El projecte té un pressupost de 32.000 € i preveu la remodelació 
de l’estructura de l’actual marquesina de l’oficina de la plaça Ca-
talunya així com la dotació de més serveis.
La remodelació que està previst fer mantindrà l’actual estructu-
ra, farà un tancament per poder guanyar en espai, es climatitza-
rà la nova superfície guanyada i s’aprofitarà per introduir serveis 
que s’adaptin als nous temps. yy
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Per aquest curs 2014-2015, l’Agru-
pament Escolta i Guia Pinya de 
Rosa (AEiG) ha organitzat diver-
ses activitats per festejar els 50 
anys de vida. Des de l’any 1965, 
l’Agrupament –conegut també po-
pularment com el cau– ha deixat 
la seva empremta a Blanes, de ma-
nera que diferents ge-
neracions de nois i no-
ies han participat amb 
l’entitat activament. 
El tret de sortida dels 
actes commemoratius 
es va fer dissabte 11 d’octubre, 
amb la celebració del PAS. L’inici 
d’aquest primer acte d’aniversari va 
estar carregat de simbolisme, quan 
tots els infants i joves del cau de 

Blanes es van aplegar a la plaça de 
l’Església a primera hora del matí. 
Allí, van poder sentir 50 campa-
nades que recordaven els 50 anys. 
Posteriorment, els participants 
van protagonitzar una gimcana 
que es va fer al llarg de tot el matí, 
i que va tenir per escenari els car-
rers del centre de la vila. Després 
d’un dinar que es va allotjar al 

passeig de Dintre, en 
aquest mateix indret 
es va fer l’acte on els 
escoltes i guies, en 
assolir una determi-
nada edat, canvien a 

un grup més gran, el que es co-
neix com la celebració del PAS. 
La trobada va aplegar als 160 in-
fants que formen part del cau de 
Blanes, així com els 30 caps vo-

luntaris que fan possible que tots 
ells gaudeixin de l’educació en el 
lleure, l’objectiu de l’AEiG Pinya 
de Rosa. Una setmana després es 
va fer la inauguració oficial de la 
commemoració a la Sala de Plens. 
L’objectiu que s’ha marcat l’enti-
tat blanenca a l’hora de plante-
jar-se els actes commemoratius 
dels 50 anys és que sigui una 
festa inclusiva que comptarà 
amb la presència tant d’actu-
als com d’antics membres de 
l’Agrupament, escoltes i guies 
que en algun moment de la 
seva vida hi han format part. 
A més, la voluntat explícita és 
que tots els blanencs i blanen-
ques, així com associacions 
i entitats del municipi s’afe-
geixin i participin en la festa. 

Activitats fins a l’estiu del 2015 
El 14 de desembre es farà una 
Marxa Popular per recollir diners 
per a la Marató de TV3, i du-
rant les festes de Nadal es farà 
la tradicional Quina a l’Esbar-
jo. Serà el 4 de gener de 2015. 
Més endavant, el cap de setmana 
del 21 i 22 de febrer, se celebrarà 
la Diada del Pensament, i el 14 de 
març es farà el Cau 
al Carrer. De cara a 
la Diada de Sant Jor-
di, hi haurà muntada 
la tradicional parada 
amb la venda de lli-
bres i roses i es presentarà el llibre 
del 50è aniversari. L’Acte Central 
s’ha programat perquè se celebri 
del 15 al 17 de maig de 2015, men-
tre que a finals de juny es farà una 

Acampada Popular i de cara a l’es-
tiu s’està organitzant una exposició 
amb les imatges del 50è aniversari. 
Amb la realització de tot aquest 
seguit d’activitats, l’Agrupament 
Escolta i Guia Pinya de Rosa de 
Blanes pretén incidir en dos as-
pectes claus. Per una banda, la ce-
lebració reivindica la feina feta al 
llarg dels 50 anys de vida del cau, 

amb la presentació 
del llibre i l’exposi-
ció. Per l’altra banda, 
el segon aspecte més 
conceptual de la ce-
lebració és fer difusió 

de l’escoltisme, que es conegui el 
moviment i alhora que es faci vi-
sible l’oferta d’educació en el lleure 
present en el país des de fa dèca-
des. yy

AEiG Pinya de Rosa: 50 Anys fent camí 

«l’agrupament
està format per 160

nois i noies 
i 30 caps»

«del 15 al 17
de maig de 2015

es farà l’acte central
de celebració»

Primers anys del cau. Foto Arxiu AEiG Pinya de Rosa 50 campanades van donar el tret de sortida a la commemoració. Foto Yoyo

blaNes
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Proactiva Serveis Aquàtics, 
l’empresa de salvament i socor-
risme contractada 
per l’Ajuntament de 
Lloret de Mar, ha 
presentat les dades 
estadístiques dels 
serveis que ha realitzat durant 
l’estiu. L’activitat va començar el 
15 de maig i s’ha tancat aquest 
octubre. Hi ha dos aspectes des-
tacables en aquest informe; per 
una banda l’augment de serveis 
d’atenció amb cadira amfíbia, 
que han passat dels 
279 de l’any passat 
als 482 del 2014, i per 
altra banda, la tasca 
preventiva, amb un 
registre de recomanacions i avi-
sos que ha passat de 9.586 de la 
temporada passada als 15.393 
d’enguany.
Pel que fa a les atencions, s’han 
realitzat 3.557 serveis en el con-
junt de les cinc platges i cales 

vigilades de Lloret. D’aquestes 
xifres globals, 2.033 han estat 
per picades per medusa o altres 
organismes i 1.135 corresponen 

a ferides provocades 
per rascades amb 
les roques, talls per 
musclos o similars. 
La resta d’assistències 

lleus són per cefalees, contusions 
o fractures, cremades solars i in-
solacions entre d’altres.
Pel que fa a rescats, s’han realit-
zat 40 intervencions motivades 
principalment per la incapacitat 
de poder sortir de l’aigua a causa 

de remolins produïts 
per l’entrada de vai-
xells de passatgers a la 
sorra, mal estat de la 
mar, no saber nedar o 

mal ús d’artefactes flotants, entre 
d’altres.
Aquesta temporada, s’han mi-
llorat els serveis a la zona adap-
tada de la platja de Lloret amb 
la incorporació d’una grua, 
crosses aquàtiques i un vestuari 

adaptat equipat amb llitera que 
s’han afegit a l’oferta ja existent 
i que consta d’unes zones d’om-
bra amb carpes per protegir-se 
del sol i cadires amfíbies, accés 
directe des del passeig a l’aigua 
amb rampes, línies de vida per 
donar major seguretat al bany a 

les persones amb mobilitat redu-
ïda i les dutxes adaptades.
Per garantir la seguretat de la 
gran afluència de turistes a les 
platges de Lloret de Mar, l’Ajun-
tament destina una important 
inversió en material i recur-
sos humans -extern a través de 

l’empresa Proactiva i propi amb 
el cos d’Auxiliars de Protecció 
de l’Entorn-, que ascendeix a 
415.000€ i que fa possible que 
Lloret de Mar sigui dels muni-
cipis catalans amb una prestació 
de servei durant una temporada 
més llarga. yy

Augmenten els serveis preventius a les 
platges de Lloret de Mar

lloret de Mar

«Hi ha hagut 482 
actuacions amb 

la cadira amfíbia»

«s’han fet
15.393 accions 

preventives»
Cadira preparada per facilitar el bany a les persones amb discapacitat. Foto M. A. Comas

Quadre mèdic
amb més de 20 especialistes,
aparells d’última tecnologia

per fer una àmplia
gamma de proves

diagnòstiques
i complementàries   

Av. Vila de Blanes, 136 (Fenals), al costat del Caprabo · LLORET DE MAR
www.policliniclloret.com · info@policliniclloret.com · T. 972 367 994 URGÈNCIES

Fotorejoveniment, 
fotodepilació, remodelació 
de la pell fraccional
Фотоомоложение, фотоэпиляция,
фракционное 
ремоделирование
кожи

Rejoveniment de la pell, 
tractament de cicatrius 
d’acnè, cicatrius quirúrgiques, 
taques de l’edat, lesions 
vasculars, discromia, 
correcció d’estries i de les 
arrugues periorbitals

Омоложение кожи, 
лечение шрамов угревой 
сыпи, хирургических 
шрамов, пигментных 
пятен, сосудистых
Поражений, дисхромии,
Коррекция 
растяжек (стрий) и 
периорбитальных морщин

Angioma senzilla taca de vi
Ангиома простая винное пятно

Lesions pigmentades
Пигментные пятна

ABANS / ДО ЛЕЧЕНИЯ ABANS / ДО ЛЕЧЕНИЯDESPRÉS DE 2 SESSIONS / ПОСЛЕ 
ПЯТИ СЕССИЙ ЛЕЧЕНИЯ

DESPRÉS / ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ

Quadre mèdic
· Traumatologia
· Ginecologia
·
· M. familiar i comunitària
· Infermeria
· Pediatria
· Cardiologia
· Urologia
· Cirurgia general
· Neurologia
· Pneumologia
· Otorinolaringologia
· Medicina interna
· Fisioteràpia i rehabilitació
· Dermatologia
· Cirurgia vascular
·
· Podologia
· Psicologia
· Al·lergologia  (Nou Servei)

Proves 
complementàries

·
·
·
·
·
·
· Anàlisis clíniques
· ECG
· Espirometria
· Audiometria
· Holter ECG dinàmic
· Holter de pressió art. (mapa)
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Des de principis d’octubre es 
torna a impartir el cicle forma-
tiu de tècnic/a de cuina i ser-
veis de restauració a l’Institut 
Coll i Rodés. Aquests estudis 
postobligatoris capaciten per 
manipular, preparar, conservar 
i presentar aliments, confeccio-
nar propostes gastronòmiques i 
ajudar en el servei. Tenen una 
durada de 2.000 hores (1.650 
lectives en un centre educatiu 
i 350 pràctiques en un centre 
de treball) distribuïdes en dos 
cursos acadèmics. El curs es 
divideix en diversos apartats: 
Ofertes gastronòmiques (99 
hores), preelaboració i conser-
vació d’aliments (264 hores), 
tècniques culinàries (264 ho-
res), processos bàsics de pas-
tisseria i rebosteria (198 hores), 
productes culinaris (264 hores), 
postres en la restauració (165 
hores), seguretat i higiene en 
la manipulació d’aliments (66 

hores), formació i orientació la-
boral (99 hores), empresa i ini-
ciativa emprenedora (66 hores), 
anglès tècnic (99 hores), síntesi 

(66 hores) i formació en centres 
de treball (350 hores).
Aquest cicle formatiu consta de 
classes teòriques, però hi té un 

paper destacat la part pràctica en 
el “restaurant d’aplicació”, ubicat 
a l’Hotel Evenia Hotels gràcies a 
un conveni signat amb l’Ajunta-

ment. 
La principal característica que 
diferencia aquest restaurant de 
qualsevol altre és que es tracta 
d’un restaurant “d’aplicació”; és 
a dir, que els mateixos alumnes 
del curs formatiu són els que 
elaboren, de dimarts a diven-
dres, un menú de degustació.
Els alumnes decideixen i elabo-
ren ells mateixos el menú sota 
la supervisió dels professors 
que valoren durant tot el dinar 
aspectes com ara la uniformitat, 
l’actitud, la destresa i el resultat 
final. 
En paraules del regidor d’Ense-
nyament Ignasi Riera, “aques-
tes pràctiques contribueixen a 
millorar la professionalitat dels 
alumnes i els facilita l’accés al 
mercat laboral”.
Les sortides al món laboral són 
diverses: cuiner o cuinera, cap 
de partida o empleat o emple-
ada d’economat i celler d’un 
hotel, restaurant, hospital, em-
presa de servei d’àpats, etc. yy

De les aules a la cuina

Alumnes de primer curs. Foto M. A. Comas

Lloret, capital turística de la Costa Brava, necessita cada any centenars de professionals. Per poder treballar en qualsevol camp, cal 
una bona formació tant teòrica com pràctica. Això és el que ofereix l’Institut Coll i Rodés als futurs professionals de la cuina.

lloret de Mar
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C. Gavarres, 72 (cantonada C. Arnau Gatell)  •  BLANES
Tel. RESERVES: 605 879 348 - 656 625 080

Segueix-nos a Facebook  •  Els dilluns descansem

· MENÚ DIARI AL MIGDIA
· SOPARS DE DIJOUS A DISSABTE

NOU ESPAI GASTRONOMIC

L’esdeveniment ha estat un punt 
de trobada pel gran nombre 
d’aficionats amb què compten 
actualment les diverses vessants 
de la cultura asiàtica. Per arribar 
fins a Blanes, enguany els par-
ticipants ho han 
pogut fer en tren 
aprofitant el 30% 
de descompte que 
oferia Renfe a tra-
vés del butlletí que hi havia a la 
web.
D’altra banda, el pòster ofici-
al per fer difusió de l’esdeveni-
ment ha estat triat a través d’un 
concurs de dibuix que ha comp-
tat amb 28 participants. Per es-
collir el millor cartell s’ha comp-

tat com a jurat amb l’acreditat 
Skizocrilian Studio, que ha tri-
at com a guanyador del concurs 
el disseny confeccionat per La-
dy Leny.
Aquest ha estat un dels primers 
actes de la temporada 2014-15 a 
Morralla Espai Creatiu.

El principal in-
gredient que ca-
racteritza la major 
part dels cursos 
pràctics inclosos 

en la nova tempo-
rada octubre-de-
sembre és l’aposta 
per les arts escèni-
ques amb un total 
de cinc tallers que tractaran so-
bre aquests àmbits: dansa cre-
ativa, tècniques de circ, teles i 

trapezi, hip-hop i teatre.
A banda d’aquests cinc tallers 
dedicats a les arts escèniques, 
també n’hi ha un altre de gratuït. 
Presentat sota el nom de Friki-
oci Alternatiu, inclou activitats 
com ara jocs de rol, manga, cos-
play i altres al·licients a càrrec de 
l’Associació Amics de la Cultu-
ra Asiàtica.
Una de les principals novetats 
de l’actual temporada és un curs 
que es gestiona a través del Mor-

ralla, però que 
tindrà lloc fora 
d’aquest espai. Es 
tracta del Taller 
de Cervesa Ar-

tesana, que s’organitza amb els 
productors de l’empresa Cervesa 
Marina de Blanes. yy

Una de les activitats de les jornades Manga i Anime. Foto Yoyo

V Jornades de Manga i 
Anime 

blaNes

«les arts escèniques 
protagonitzen la majoria 

de tallers programats»

«els aficionats
a la cultura asiàtica

s’han reunit un any més
a blanes»

breus blaNes

Blanes Photo Festival

Jornades de portes obertes al CEAB

Ponència d’Andreu Clapés. Foto Aj. Blanes

Imatge aèria del CEAB

El II Blanes Photo Festival està organitzat pel GIF, Grup d’Imatge 
i Fotografia, amb el suport de l’Ajuntament de Blanes, amb l’objec-
tiu de promocionar i difondre la cultura en general i la fotogràfica 
en particular. 
A banda de les jornades tècniques, també s’han presentat cinc expo-
sicions a la Casa Saladrigas i en el Centre Cívic Can Borell, així com 
diverses activitats paral·leles que s’allargaran fins al desembre. yy

Es faran els dies 20 i 21 de novembre.
A través de diversos tallers es coneixeran les diferents línies de 
recerca que es duen a terme. La visita permetrà resoldre algunes 
incògnites com ara, Per què a Blanes desapareix la platja?. Com 
s’estudien els estanys i els rius?. Per què és tan famosa la gamba 
de Blanes?
Hi haurà visites escolars concertades i a les 17:00 h visita per al 
públic en general. Es pot demanar més informació al correu: di-
vulgacio@ceab.csic.es yy
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El Dr. Francesc Torralba, escrip-
tor i catedràtic de la Universi-
tat Ramon Llull i president del 
Consell Assessor per a la Diver-
sitat Religiosa, va fer una po-
nència sobre criteris ètics i re-
comanacions per millorar la 
convivència, l’harmonia social 
i el respecte a la diversitat reli-
giosa. 
Aquesta presentació del Dr. Tor-
ralba forma part del Cicle Plu-
ralisme, Convivència i Religió i 

s’emmarca en el projecte de sen-
sibilització Lloret, mar de cul-
tures, un espai de trobada per 
sensibilitzar la ciutadania, do-
nar cabuda al coneixement i a la 
reflexió, a activitats divulgatives, 
artístiques i lúdiques. En el marc 
d’aquest projecte, s’han dut a 
terme xerrades entre els repre-
sentants de les diferents con-
fessions del municipi en espais 
com l’església de Sant Romà, la 
mesquita del Molí o la mesquita 
de Can Carbó. 
Coneixedors d’aquestes inicia-

tives, des de la Direcció Gene-
ral d’Afers Religiosos (DGAR) 
es va considerar que Lloret és la 
seu idònia per impulsar el pro-
jecte del Voluntariat per la Llen-
gua Interreligiós.
Aquest projecte, que es desen-
volupa des de l’Ajuntament de 
Lloret de Mar, ha estat impulsat 
per la DGAR i compta amb el 
suport de la Direcció General de
Política Lingüística, a través de 
l’Oficina de Català del Consorci 
per a la Normalització Lingüís-
tica. yy

Participants en aquesta experiència pilot. Foto M. A. Comas

Lloret, mar de cultures

lloret de Mar
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breus lloret

Obres a diferents carrers del centre

Jornades Europees del Patrimoni

L’Ajuntament restaura casa Font

Obres al carrer de la Unió. Foto M. A. Comas

Imatge nocturna del cementiri. Foto M. A. Comas

Exterior de la casa. Foto M. A. Comas

Es tracta dels carrers d’Agustí Cabañas, de la Unió, dels Perills i la 
travessia de la Unió. 
Aquests carrers, per la seva ubicació al centre, tenen un elevat pas 
de vianants i un trànsit de vehicles reduït. Els serveis havien que-
dat antiquats.
Aglomerats Girona SA ha estat l’empresa adjudicatària de l’obra per 
un import total de 230.249 € i està previst que les obres tinguin una 
durada aproximada de 17 setmanes. yy

2.452 visitants passen pels elements culturals de Lloret amb motiu 
de les Jornades Europees de Patrimoni. 
Es varen organitzar visites al Museu del Mar, a Can Saragossa, als 
Jardins de Santa Clotilde, al castell de Sant Joan i al cementiri mo-
dernista. 
A Catalunya, s’hi van afegir 237 municipis. yy

Propietat de l’Ajuntament des dels anys vuitanta, era l’antiga casa se-
nyorial del comte de Jaruco. Data de 1877.
Les obres tenen un cost de 314.000 euros i es volen començar al gener.
Casa Font és l’única casa d’indians pública del litoral gironí, i l’ajun-
tament vol recuperar l’ambient de les cases d’indians, procurar que 
sigui el màxim com havia estat i poder mostrar com vivien els se-
nyors de la casa i els seus servents. Té uns 300 m² repartits en planta 
baixa i dos pisos. A més, té un terrat i un petit pati. yy

El líder d’ERC va ser al Teatre de Lloret per pre-
sentar el cap de llista a les municipals del 2015. 
La visita es va produir en ple debat sobre el 9-N i 

la posició dels diferents partits proconsulta. ERC 
ha tingut aquests darrers quatre anys un regidor 
a l’ajuntament de Lloret, Jordi Orobitg que ha es-
tat el responsable de Turisme, Comerç i Promoció 
econòmica. yy

Jordi Orobitg i Oriol Junqueras. Foto M. A. Comas

Junqueras fa costat a 
Jordi Orobitg

lloret de Mar
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El pregó de Conxita Romaní i 
Draper obrirà aquest divendres 
14 de novembre les festes d’hi-
vern de Lloret de 
Mar. El mateix 
dia no hi falta-
rà la tradicional 
“sopa de l’àvia” 
que organitza el Casal Munici-
pal de la Gent Gran.
La Festa Major de Sant Romà 
es distingeix per la implicació 
de moltes entitats locals en l’or-
ganització dels 
actes, tal i com 
destaca en el pro-
grama l’alcalde 
Romà Codina, “un dels aspectes 
que em produeix més satisfacció 
d’aquesta festa és poder copsar 
com tanta i tanta gent es bol-
ca en la Festa Major, la qual co-
sa mostra que el poble fa la festa 
i que cada una de 
les persones que 
en formeu part hi 
doneu contingut 
i continuïtat”.
El dissabte 15 i el diumenge 16, 
Lloret de Mar farà un pas en-
rera en el temps. Serà el cap de 

setmana de la Fira Medieval. 
El mateix dissabte 15, també hi 
haurà Barraques a la plaça Ger-
minal Ros, davant del teatre.
Del diumenge 15, també es pot 

destacar el III 
Festival de Mà-
gia Internacio-
nal, memorial 
Joan B. Bernat; 

l’actuació de Camut Band o una 
pedalada popular.
El dimarts 18, festa local, serà 
el moment de gaudir d’una xo-
colatada, un torneig de petan-

ca, una festa in-
fantil, la missa 
en honor de Sant 
Romà o la po-

sada en escena de “La Sirene-
ta”. Aquest dia hi haurà jornada 
de portes obertes al Museu del 
Mar, Jardins de Santa Clotilde i 
Can Saragossa.
L’endemà, es farà el 38è Home-

natge a la Gent 
Gran amb activi-
tats tot el dia.
L’arribada d’un 

nou cap de setmana, comporta-
rà un nou allau de propostes per 
a totes les edats i gustos.
El divendres 21: Lloret Espai 

Off, taller de nusos, el racó dels 
contes i “jam session”.
El dissabte, gimcana fotogràfica, 
el racó dels contes, tallers, nata-
ció, gegants, concert i, per tan-
car la jornada, Los Rebeldes.
El diumenge 23 es clouran les 
festes amb un festival infantil, 
Lloret Espai Off i un festival de 

country. Es pot consultar ho-
ra i lloc on es fan tots als actes 
a l’agenda de La Marina, pàgi-
na 26.
Fins al 27 de novembre, es pot 
visitar a la Casa de la Cultura 
l’exposició Vogadors, sobre la 
història recent del rem a la vi-
la lloretenca. Pel dimecres 26 de 

novembre, s’ha previst una xer-
rada de Joan Domènech sobre 
“El rem: d’una necessitat a un 
esport”.
Fins al dia 2 de desembre, a l’Es-
pai Marina (baixos de l’ajunta-
ment), hi ha una exposició de 
pintura d’Aleth. yy

Sardana a l’altar el 18 de novembre de 2013. Foto M. A. Comas

Festa Major de Sant Romà 2014
lloret de Mar

«el dia 18 hi haurà jornada 
de portes obertes al Museu 

del Mar, jardins de santa 
Clotilde i Can saragossa»

«Conxita romaní i draper 
serà l’encarregada 

de fer el pregó»

«fins al 27 de novembre 
es pot visitar l’exposició 

“Vogadors”»
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blaNes soCietat

Blanes renova el Vot de Vila

Poesia i flamenc amb finalitats socials

Litografies a favor de la Fundació 
Josep Carreras

Josep Marigó llegeix el Vot de Vila. Foto Yoyo

Art solidari al Centre Catòlic. Foto Aj. Blanes

La celebració es remunta al 1795 i la tradició perpetua una prome-
tença que van fer els devots i devotes de la Verge del Vilar davant la 
possible arribada de les tropes franceses.
La celebració de l’Aplec Votiu de Sant Rafel va constar de la lectura 
del Vot de Vila, una missa concelebrada pels rectors de Blanes i un 
aperitiu davant del porxo del Santuari. yy

L’Associació Andalusa d’Ardalenys i Amics d’Ardales a Blanes ha 
lliurat a dues entitats socials del municipi sengles talons valorats 
cadascun d’ells en 800 €. Es tracta d’una banda de Càritas Inter-
parroquial i de l’altra, de l’Obreria del Vilar, que té cura del man-
teniment de l’ermita del Santuari del Vilar. yy

Ha estat una iniciativa de l’artista blanenc Joan Gaitán. Es van 
poder donar 600 euros.
La presentació va anar a càrrec d’en Salvador Roca i el mateix 
Gaitán. Hi va haver l’actuació de la Ruth Cerdán amb en Joan 
Vissi a la guitarra. yy

Ous a les façanes i portals, testos malmesos, mobiliari 
urbà afectat i la policia confiscant ous i perseguint els jo-
ves. Aquesta és la imatge que es va poder veure la nit del 
divendres 31 d’octubre al dissabte, primer de novembre.

Molts veïns han recordat els problemes que hi va ha-
ver anys enrere a la tradicional Fira de Sant Tomàs amb 
els ous i els esprais. Ara, tothom espera que s’aconse-
gueixin eradicar aquests mals costums del primer de 
novembre com es va fer fa anys amb les del 21 de de-
sembre. yy

Nit de Halloween plena 
de bretolades

blaNes

Un portal ple d’ous. Foto Joan Ferrer

Lliurament dels donatius a Càritas i Obreria El Vilar. Foto Aj. Blanes



la MariNa   19novembre De 2014

Les religioses de Sant Josep de Gi-
rona deixen Blanes. 
L’institut Sant Josep de Girona, 
congregació a la qual pertanyen 
les germanes, ha decidit reagrupar 
les seves comunitats de religioses i 

tancar la casa que tenien a l’Hos-
pital Asil. 
Les religioses de l’Institut Sant Jo-
sep de Girona van arribar a Bla-
nes el 4 de novembre de 1884. En 
aquell moment, Blanes estava fal-
tat d’assistència i els veïns esta-
ven preocupats perquè ningú vo-

lia cuidar els seus malalts. Així, des 
d’un primer moment, més enllà de 
tenir cura dels malalts del centre, 
també van fer visites a domicili a 
les cases. 
Des de la seva arribada, les religio-
ses van rebre l’estimació i reconei-
xement dels blanencs i ben aviat 
s’encarreguen de la gestió de l’Hos-
pital superant tota mena d’adversi-
tats com la Guerra Civil o la falta 
de germanes per cobrir els serveis. 
Tot i això, des que van arribar l’any 
1884, no hi ha hagut cap període 
sense monges en el centre. 
Actualment, hi havia quatre reli-
gioses que feien tasques de pasto-
ral sanitària, d’assistència religio-
sa als pacients i residents, oferien 
activitats per afavorir les relacions 
entre els residents i els familiars i 
participaven en múltiples activi-
tats del voluntariat, com per exem-
ple acompanyament als malalts.
El dissabte 8 de novembre, hi va 
haver una missa i un acte de reco-
neixement encapçalat pel Patronat 
de l’Hospital i la Corporació de Sa-
lut Maresme Selva. yy

Es tracta d’una proposta d’oci a 
l’abast de tothom per a joves amb 
discapacitats.
L’objectiu és que els joves de 
Blanes i poblacions de la Selva i 
el Maresme disposin d’un espai 
normalitzat, un punt de trobada 
en un ambient segur i sense ris-
cos d’exclusió social, segons ens 
comenta Mercè Albet, una de 

les promotores de la iniciativa. 
Temps enrere la iniciativa s’havia 
desenvolupat a Malgrat de Mar i 
ara s’ha muntat a l’Aromes de Bla-
nes.
La vetllada és oberta a tothom, 
en el que els organitzadors ano-
menen integració a la inversa, “la 
gent normal és la que se sent di-
ferent i en canvi els nostres fills 
són els protagonistes!”, apunta 
Albet. yy

130 anys de servei a la 
comunitat 

Arriba a Blanes el 
Projecte MARXA 

blaNes

blaNes

Les germanes de Sant Josep van rebre el màxim guardó de la vila. Foto Yoyo

Inauguració Projecte Marxa
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La torxa desplaçant-se pel ter-
ritori fins a arribar a la seu de 
l’esdeveniment, les delegaci-
ons de països estrangers, els 
voluntaris, la mascota, les pis-
tes, les piscines i tots els altres 
complexos esportius preparats 
per rebre els participants... Tot 
igual que als Jocs Olímpics 
que cada quatre anys omplen 
les televisions d’arreu. Però 
aquests són diferents, són es-
pecials. En aquests jocs el que 
importa no és la competició, 
importa l’esportista.

La Torxa dels Special Olym-
pics va sortir el dia 20 d’oc-
tubre de Figueres i va passar 
per Girona, Lleida, Igualada, 
Reus, Tarragona, Vilanova i 
la Geltrú, Lloret de Mar i Bar-
celona per arribar finalment a 
Calella.

Esportistes d’Andorra, Bra-
sil, Argentina, Índia, Itàlia... i 
de fins a 20 països i 6 comu-
nitats autònomes han partici-
pat als Jocs Special Olympics 
2014 Barcelona-Calella. Dot-
ze disciplines esportives van 

omplir les instal·lacions de la 
capital catalana i la localitat 
maresmenca entre el 30 d’oc-
tubre i el 2 de novembre i més 
de 500 voluntaris van fer pos-

sible aquest esdeveniment aju-
dant desinteressadament l’or-
ganització Special Olympics 
Catalunya i la Federació Cata-
lana d’Esports per a Disminu-
ïts Psíquics.

L’esperit que impregna cada un 
dels esdeveniments dels Spe-
cial Olympics és el 
de festa; el compa-
nyerisme, l’alegria, 
la rauxa són els 
protagonistes de la 
competició. Tots els esportis-
tes tornen a casa amb algun 
trofeu o medalla, perquè tots 
guanyen, perquè, ara sí, el que 
importa és participar i pas-
sar-s’ho bé. A més, des de l’or-
ganització es fan unes proves 
en cada disciplina abans de la 
competició per dividir els par-
ticipants en seccions segons el 
seu rendiment, de 
manera que en cap 
d’elles un esportis-
ta tingui un rendi-
ment més d’un 15% 
per sobre de la resta. Això es fa 
perquè cap participant se sen-
ti inferior, perquè tothom és 
campió en els Special Olym-
pics i ningú ha de ser superior 
a la resta de competidors.

Pels esportistes, a més, és una 
experiència molt positiva. En 
Dani, un jugador de l’equip de 
Futbol Sala del Taller Escola 
Barcelona, que ha gaudit molt 
de l’experiència i creu que el 
millor dels Jocs és “conèixer 

a gent nova, fer amics, i pas-
sar-t’ho bé” a més de “jugar en 
un gran equip i una gran se-
lecció”. I és que l’esport apor-
ta a aquests jugadors valors 
més enllà del camp, ja que és 
un impuls per a la seva auto-
estima, l’esforç, la responsa-
bilitat i la disciplina, els obli-

ga a adquirir uns 
hàbits, a tenir més 
independència i 
a ocupar-se ca-
da dia de fer-se la 

bossa, dutxar-se, anar als en-
trenaments, ser respectuosos 
i seguir unes nor-
mes. 

Però l’experièn-
cia no és positiva 
només pels esportistes, tam-
bé ho és pels entrenadors que 
més enllà de l’esperit de com-

petició s’impreg-
nen de l’alegria i 
la vitalitat dels ju-
gadors i gaudei-
xen dels Special 

Olympics com una festa. Per 
a molts dels entrenadors, for-
mar part d’un equip de disca-
pacitats intel·lectuals és una 
oportunitat i una experiència 
única i molt boni-
ca.

A banda de les ins-
tal·lacions esporti-
ves, aquests Jocs compten amb 
una zona molt particular, el 
Village. Què és el Village? Un 
lloc de reunió obert a tothom 

amb moltes activitats, un esce-
nari i l’espai més lúdic i festiu 
dels Special Olympics. Aquest 
punt de trobada està format 
per carpes d’entitats col·labo-
radores dels Jocs, on es fan ac-
tivitats de tota mena com ara 
tallers de maquillatge, de di-
buix, fotografia i també jocs 
de mans i actuacions musi-
cals a l’escenari. Com que els 
esportistes han d’estar acom-
panyats pels seus entrenadors 
i no tenen competició tota 
la jornada, les hores de lleu-
re les poden passar al Village, 

fent activitats i re-
lacionant-se amb 
participants d’al-
tres equips o dis-
ciplines i tam-

bé amb la gent que visita el 
lloc. És l’enllaç dels competi-
dors i els espectadors, un lloc 
on relacionar-se i passar-s’ho 
bé amb l’excusa de l’esport i la 
competició. 

La flama olímpica ja s’ha apa-
gat i no serà fins d’aquí quatre 
anys que es tornarà a encendre 
i tornarà a portar el millor es-
perit de l’esport amb ella, però 
el que és segur és que els jocs 

han marcat a qui 
els ha viscut, com 
va confessar l’al-
caldessa de Calella 
Montse Candini 

en la cloenda: “com a alcal-
dessa, no hi ha hagut res que 
m’hagi emocionat tant com els 
Jocs Special Olympics”. yy

Special Olympics: Tots som campions
laura GálleGo (Calella)

La torxa, abans d’arribar a Calella, va passar per Lloret. Foto M. A. Comas

«Han participat 
als special olympics 
atletes de 20 països 

i 6 comunitats»

«l’esperit
que impregna

cada acte
és el de festa»

«en aquests Jocs
el que importa

no és la competició, 
importa l’esportista»

«la flama,
abans d’arribar a Calella, 

va passar per lloret»
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Hi van participar un total de 17 artistes, que van realitzar en di-
recte grafits a les persianes d’alguns dels establiments del carrer 
Jovara (entre Riera Capaspre i carrer de Sant Joan).
Un total de 200 persones es van acostar per a votar l’obra que més 
els hi agradava. Dos dels artistes, Sav45 i Ses, van empatar en el 
primer lloc amb 25 vots cadascun, per la qual cosa es van repar-
tir el primer i segon premi (700 € en total). El tercer i quart lloc 
van ser per Chan i Bre que amb un total de 23 vots van guanyar 
una nit d’hotel a Calella. yy

Concurs de 
grafits a Calella

Calella

Tordera ha celebrat aquest octu-
bre la 2a Fira del Conte.
Es va muntar al centre històric, 
bàsicament a les places de l’Ajun-
tament i de l’Església, de les deu 
del matí a les vuit del vespre.
El regidor Jordi Camó, destaca 
que aquest any ha augmentat de 
manera notable el nombre d’ex-
positors, “s’ha passat de 16 a 35. 
Hi havia llibreries, editorials, il-
lustradors...”
El programa incloïa activitats al 
llarg de tota la jornada: presen-
tacions de llibres, taller d’escrip-
tura, lectures en veu alta, expli-
cació de contes... 
Una de les novetats d’aquesta se-
gona edició és la confecció d’un 
puzle gegant amb la participació 
de 28 il·lustradors professionals.
Els restaurants de la vila també 
s’han afegit a la fira oferint una 
sèrie de menús especials.
L’Àrea de Promoció Econòmica 
ha fet un bon balanç de la sego-
na edició de la Fira.
L’organització ha valorat positi-
vament l’àmplia assistència de 
visitants i de manera molt es-
pecial, la nombrosa participa-

ció d’il·lustradors i editorials 
que han omplert de contingut 
aquesta edició del certamen.
També s’ha fet un balanç posi-
tiu de la participació de les ac-
tivitats organitzades, així com la 
implicació de les escoles, restau-

radors, comerciants i de les enti-
tats que hi han participat.
Promoció Econòmica estudia-
rà properament les oportunitats 
de millora que caldrà tenir en 
compte de cara a properes edi-
cions. yy

Tordera, un poble de conte
tordera

Els contes, grans protagonistes de la fira. Foto Yoyo

Grafits guanyadors. Foto Aj. Calella
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El dissabte 1 i diumenge 2 de novembre, es va organitzar la pri-
mera edició de la Fira de la Pagesia de Palafolls a la plaça de Pop-
pi. Hi havia parades durant tot el dia i a més inflables, rucs i de-
mostració d’oficis tradicionals, granja d’animals i exhibició d’aus. 
La fira ha estat una iniciativa de l’Associació de Comerciants i 
Empresaris de Palafolls, ACEP i l’Ajuntament de Palafolls. yy

Pineda de Mar i Malgrat de Mar 
s’han afegit als municipis que gesti-
onen la recollida d’escombraries de 
particulars separant els residus or-
gànics de la resta. L’Ajuntament de 
Pineda de Mar ha començat a fer-
ho aquest mes d’octubre pels bar-
ris del centre de la població i pre-
veu que a finals d’any el sistema ja 
estigui implantat a tot el municipi. 

A Malgrat de Mar han començat a 
fer-ho aquest mes de novembre. 
Als nous contenidors de color mar-
ró s’han de llençar les restes de frui-
ta i verdura, closques d’ou, restes 
de carn o peix, el pa, restes de cafè 
i infusions, els taps de suro, les pe-
tites restes de jardineria o el paper 
de cuina. 
Els dos ajuntaments ja han posat en 
marxa una campanya d’informació 
i han repartit cubells a les llars per 

facilitar la separació de les restes or-
gàniques.
A Malgrat de Mar la recollida de 
màteria orgànica va començar al 
2010 als establiments considerats 
com a grans productors d’escom-
braries (comerços, escoles, resi-
dències, restaurants i establiments 
turístics). Segons l’Ajuntament, ac-
tualment hi participen una vuitan-
tena d’aquests grans productors. yy

Campanya informativa a Malgrat de Mar. Foto Yoyo

I Fira de la Pagesia 
de Palafolls 

Recollida de matèria 
orgànica a Malgrat i Pineda

Palafolls

MalGrat / PiNeda 

Palafolls ha estrenat fira aquest novembre. Foto Yoyo
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Les obres han servit per substituir 
la gespa artificial del camp, refor-
mar els vestidors i reparar les ar-
quetes dels aspersors i les reixes 
perimetrals de recollides d’aigües 
pluvials. 
La gespa actual presentava un ni-
vell de desgast molt elevat que di-
ficultava la pràctica de l’esport en 
òptimes condicions i augmenta-
va la probabilitat de lesió dels es-
portistes. 
En total, les obres tenien un pres-
supost aproximat de 175.000 eu-

ros. El canvi de gespa va començar 
el 20 d’agost i va durar cinc setma-
nes. El camp de futbol del Molí es-
tà ubicat entre els barris del Molí i 
el Rieral. Aquest camp es va cons-
truir l’any 1985, tot i que s’han 
anat fent actuacions de manteni-
ment durant aquests anys, mai se 
li havia fet una gran rehabilitació. 
Té una capacitat per a 400 espec-
tadors i el terreny de joc té unes 
dimensions de 100 x 60 m de ges-
pa artificial.
Les actuacions a dur a terme han 
estat el desmuntatge de l’equipa-
ment esportiu i la retirada de la 

gespa existent, la neteja dels ca-
nals perimetrals de recollida d’ai-
gua, la col·locació de nova gespa, 
el marcatge de línies, els assajos i 
certificació de gespa, el muntatge 
de l’equipament esportiu i la nete-
ja i final d’obra. Les obres de mi-
llora d’aquest camp de futbol tam-
bé han inclòs el canvi de tots els 
fluorescents i llums d’emergència 
dels vestidors, pintar-los de nou, 
col·locar trencaaigües a les fines-
tres i pintar-les tant per dins com 
per fora, així com pintar el sostre 
dels vestidors amb pintura antihu-
mitat. yy

Des que el febrer de l’any 2011 es 
va inaugurar la Ciutat Esportiva 
de Blanes, un dels temes que hi 
havia pendents era poder posar en 
marxa almenys un dels dos camps 
de futbol que estaven projectats 
des del principi. El primer equip 
del CD Blanes va jugar el primer 
partit a les noves 
instal·lacions el dis-
sabte 11 d’octubre. 
A la sisena jornada 
de la lliga 2014-15 de 3a Catalana, 
l’equip local es va imposar per 4 a 
2 al Gironès. Una setmana abans, 
ja havien començat a utilitzar les 
instal·lacions els equips del futbol 
base.  
L’obra executada contempla un 
terreny de joc de 106 x 68 m. Es 

tracta de les dimensions necessà-
ries perquè s’hi puguin jugar par-
tits internacionals. D’altra ban-
da, tant la gespa artificial com els 
nous equipaments esportius amb 
què s’ha dotat estan homologats 
per la FIFA i la UEFA amb la  mà-
xima distinció existent. 
El CD Blanes havia estat compe-
tint durant 67 anys al camp de fut-

bol dels Pins, on va 
jugar el darrer par-
tit oficial el 24 de 
maig d’aquest 2014. 

Inicialment s’havia plantejat de-
legar en una empresa privada la 
construcció d’un dels dos camps 
de futbol de gespa projectats i, a 
canvi, l’Ajuntament de Blanes te-
nia previst pagar 100.000 €/any i 
cedir el 20% del temps d’explota-
ció de les instal·lacions durant un 

màxim de 10 anys. Si bé aquesta 
solució estalviava al consistori ha-
ver de pagar els prop de 700.000€ 
que suposava com a cost el pro-
jecte, el camp passaria a dependre 
d’una concessió. 

El ple municipal del passat mes de 
març va aprovar que el gruix de les 
obres del camp el pagués l’Ajunta-
ment de Blanes amb recursos pro-
pis i amb subvencions que havi-
en anat sorgint. L’obra va sortir a 

licitació pública per un preu de 
407.000 € (parets i pavimenta-
ció principalment), a banda dels 
250.000 € que es destinava per a la 
gespa artificial i el material espor-
tiu. D’aquesta manera, la propietat 
del nou equipament no deixava de 
ser pública. 
Per a dur a terme l’obra civil van 
concórrer un total de 22 empreses, 
adjudicant-se finalment a l’em-
presa Aglomerats Girona SA, que 
va presentar una oferta de 294.641 
€. D’altra banda, per dotar el nou 
camp de futbol del material espor-
tiu necessari, l’Ajuntament va ne-
gociar un sistema de rènting se-
gons el qual durant quatre anys 
pagarà un lloguer mensual que al 
finalitzar haurà significat un cost 
total de 251.299 €. yy

Es va imposar a la final per 2 a 1 al  Mirandola e Modena italià.
El Barcelona va aconseguir el tercer lloc al derrotar al Manlleu 
per 6 a 2 a la final de consolació.
Durant quatre dies han competit a la Ciutat Esportiva 16 equips 
sub-17 d’arreu d’Europa.
Aquesta era la primera vegada que la competició es feia a ni-
vell de sub-17. Els organitzadors van mostrar la seva satisfacció 
per com s’havia desenvolupat el campionat i van mostrar la se-
va predisposició a tornar l’any vinent.
Per l’alcalde Josep Marigó, “competicions com aquestes servei-
xen per difondre la Ciutat Esportiva arreu d’Europa i donar vi-
da al poble. Tots els equips s’han allotjat a Blanes”. yy

esPorts

Gespa nova al camp del Molí. Foto M. A. Comas

Final de l’Eurockey 2014. Foto Yoyo

Sortida dels jugadors del CD Blanes i del Gironès al camp. Foto Yoyo 

Renoven la gespa del 
camp del Molí

Posen en marxa el camp de futbol de la 
Ciutat Esportiva 

El Braga guanya 
l’Eurockey Cup 

lloret de Mar

blaNes

blaNes

«en el primer partit 
de 3a Catalana, el blanes 

va guanyar per 4 a 2»
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El Patinatge Artístic Blanes Fun-
dació ha tornat del Mundial de 
Reus amb la medalla de bronze 
de show, grups petits, el mateix 
resultat d’ara fa un any a Taiwan. 
L’equip Italià División, que ja va 
superar al Blanes a l’Europeu, 
s’ha emportat l’or. La segona po-
sició ha estat per l’Aldea (Tarra-
gona).
Aquest any, el Blanes ha pujat al 
podi a les cinc competicions dis-
putades: or als campionats de Gi-
rona i Espanya, plata als de Ca-
talunya i Europa, i bronze al 
Mundial.
El Patinatge Artístic Blanes Fun-

dació ha presentat aquesta tem-
porada ‘As time goes by’, en ho-
menatge als bons records de deu 
anys de competició. Per aquest 
motiu, en els vestits utilitzats 
portaven imatges de les coreogra-
fies anteriors.
Per arribar a una competició 
d’aquesta envergadura calen ho-
res i hores d’entrenament. També, 
per poder fer segons quin viatge 
(Brasil o Austràlia per posar no-
més dos exemples), molt d’esforç 
per poder aconseguir els diners 
necessaris.
Un moment per recordar de ma-
nera especial, l’Europeu de Bla-
nes amb els familiars i amics a les 
graderies. D’aquest Europeu, però, 

també va quedar una espina clava-
da, no guanyar el campionat. Un 
any després, lluny  de casa, ho van 
aconseguir.
Han estat deu anys en el màxim 
nivell competitiu, els cinc darrers 
amb una pluja de títols i medalles. 
El Patinatge Artístic Blanes Fun-
dació va arribar al cim i, el que és 
més important, ha sabut mante-
nir-se.
Aquesta temporada han format 
l’equip Jordi Ruiz, Núria Roger, Fi-
ona Puig, Nuria Rives, Mar Sebas-
tian, Maria Otones, Èlia Castillo, 
Arancha Aliaga, Aixa Rodas i Pat 
Cutrinas.
L’entrenadora, des del primer dia, 
Aurora Navarro. yy

Juguem  (2003-2004) 
Subcampions de Girona, quarts de Catalunya i cinquens d'Espanya.

Aigua (2004-2005)
Subcampions de Girona, subcampions de Catalunya i quarts 
d'Espanya

Aurora (2006)
Subcampions de Girona, quarts de Catalunya, tercers d'Espanya, 
cinquens d'Europa i exhibició al Mundial de Murcia

Dones (2007)
Campions de Girona, subcampions de Catalunya, subcampions 
d'Espanya, subcampions d'Europa, quarts al Mundial d'Austràlia

Estima'm! (2008) 
Subcampions de Girona, subcampions de Catalunya, subcampions 
d'Espanya, cinquens d'Europa, quarts al Mundial de Taiwan.

De veritat (2009)
Subcampions de Girona, subcampions de Catalunya, subcampions 
d'Espanya, tercers d'Europa i sisens al Mundial de Freiburg.

Avui volaré (2010)
Campions de Girona, Catalunya, Espanya, 4ts a l'Europeu (Nantes) i 
medalla bronze al Mundial (Portimao, Portugal)

Nines de vidre (2011)
Campions de Girona, Catalunya, Espanya, subcampions d'Europa 
(Portugal) i 5ens mundial (Brasil).

La màgia d'Irua (2012)
Campions de Girona, Catalunya, Espanya i subcampions d'Europa 
(Blanes).

Fes-me riure (2013)
Campions de Girona, Catalunya, Espanya, Europa (Mòdena, Itàlia) i 
medalla de bronze al Mundial (Taiwan).

As time goes by (2014)
Campions de Girona i Espanya, plata als campionats de Catalunya i 
Europa (Holanda) i bronze al Mundial (Reus).

esPorts

Actuació al Mundial de Reus. Foto Patinatge Artístic Blanes Fundació

Deu anys treballant per ser entre els millors

blaNes
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DIES 6-14
ACTiviTATS A FAvOR DE LA
MARATÓ DE Tv3
Diferents activitats locals
9-22 h
DIES 11-13

TEATRE: “EL TRAMpÓS
ENTRAMpAT”
21.30 h Casal de l’Obrera
DIA 14

CONCERT RUSÓ SALA AMB
CATERiNANGELA FADDA
Cançó d’autor Mediterrània. 
Concert a
benefici de Càritas
Organizat pel Club Rotary de 
Lloret
20 h. Parròquia de Sant Romà
pREGÓ DE LES FESTES
A càrrec de Conxita Romaní
20 h. Sala d’Actes de 
l’Ajuntament
SOPA DE L’ÀVIA · 15a edició
21 h
Casal Municipal de la Gent 
Gran
DIA 15

RACÓ DELS CONTES: “CONTES
CONTATS i BEN ACABATS”
11.30 h. Biblioteca Plaça Pere 
Torrent, 1
BARRAQUES SANT ROMÀ
22.30 h
Plaça Germinal Ros
DIES 15 I 16

xiv FiRA MEDiEvAL
10.30-21.20 h. Passeig Jacint 
Verdaguer, plaça Església, Sant 
Pere, De la Vila, Sant Romà, 
plaça Pere Torrent
DIA 16

ESpECTACLE: SONORiTATS
19.00 h. Teatre de Lloret
Preu: 10 €
3a FASE COPA CATALANA DE
GiMNÀSTiCA RÍTMiCA
Pavelló Municipal
iii FESTivAL iNTERNACiONAL 
DE MÀGiA
Memorial Joan B. Bernat
12.00 h
Sala Palas Atenea de l’Hotel 
Guitart Central Park
PUJADA AL MONTGRÓS
8.00 h Pistes d´Atletisme
DIA 17

CONCERT i BALL ESpECTACLE
ORQUESTRA LA SELvATANA
19.00 / 23.30 h. Casino Costa 
Brava
DIA 18

xOCOLATADA
9.00 h.
Camp de futbol del Molí
i TORNEiG
DE pETANCA
9.00 h.
Pistes de petanca del parc

GRAN FESTA iNFANTiL
10.30 - 14.00 h
16.00 - 20.00 h
Plaça Pere Torrent
MiSSA SOLEMNE
12.00 h
Església parroquial
AUDiCiÓ DE SARDANES
13.00 h
Plaça de l’Església
TEATRE: LA SiRENETA
17.30 h. Teatre de Lloret
Preu: 6 €
DIA 19

38è HOMENATGE
A LA GENT GRAN
Durant tot el dia
DIA 21

RACÓ DELS CONTES:
“Els tres porquets ”, en
anglès i “El peixet d´or”
en francès
18 h. Biblioteca Plaça Pere 
Torrent, 1
Espai off: HOTOT
Espectacle d’humor
21 h. Institut Roca Grossa
TALLER DE NUSOS
18.00 - 20.00 h
Sala Polivalent de
la Biblioteca Municipal
JAM SESSION
DELS BUCS DEL pUNTET
21.00 h
Els Bucs del Puntet
DiA 22

v TROFEU LLORET viLA
ESpORTivA DE NATACiÓ
Piscina Municipal 
Aqua&Sports
TROBADA GEGANTERA
Centre Vila
RACÓ DELS CONTES:
“CONTES DE LA MAR 
SALADA”
11.30 h. Biblioteca Plaça Pere 
Torrent, 1 CULTURA

WiKipEDiA TAKES LLORET
10.00 - 14.00 h
Biblioteca Municipal
GRAN CONCERT DE Fi DE 
FESTA
18.00 h
Teatre Municipal
Preu de l’entrada: 5 €
LOS REBELDES
22.00 h
Auditori del Gran Casino Costa 
Brava
DiA 23

FESTivAL iNFANTiL
12.00 h
Passeig Verdaguer, davant del 
local social del Club
Marina Casinet
ARpA i pAU
12.00 h
Jardí de la Pau (al costat de 
Can Saragossa)
FESTivAL DE COUNTRY
19.30 h
Disco Revolution
DIA 28

TEATRE: “ENS HA
CAiGUT LA SOGRA”
21 h. Teatre de Lloret
DIES 28-30

FESTivAL DE COUNTRY
Hotel Olympic
DIA 29

RACÓ DELS CONTES: “CONTES
MUSiCATS DE LA SAL”
11.30 h. Biblioteca Plaça Pere 
Torrent, 1
DiA 30

TEATRE iNFANTiL:
“L´ARBRE DE LA viDA”
12 h. Teatre de Lloret
Preu: 3 €
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DIES 12, 19 I 26
CALELLA
Aula d’Extensió Universitària
Casal de l’Amistat
18:30 h. Cal ser soci
DIA 13

TORDERA
Xerrada d’Emilio Duró sobre 
“Pensa diferent, el que 
realment importa”
Al Teatre Clavé (Entrada 
gratuïta amb inscripció prèvia)
17:00 h.
DIA 14

MALGRAT DE MAR
Cineclub
Oh Boy
Centre Cultural
22:00 h.
piNEDA DE MAR
Cançons per la Pau
Àngel Daban, Noè Rivas, Lluís 
M. Panyella i la Bibicleta
Parròquia de Poblenou
21:00 h.
DIES 14, 15 I 16

CALELLA
Exponuvis
Fàbrica Llobet-Guri
DIES 14, 21 I 24

pALAFOLLS
Poesia als barracons
Institut Font del Ferro
Matí
DIES 14, 21 I 28

MALGRAT DE MAR
Els contes dels divendres
Biblioteca La Cooperativa
18:00 h.
DIA 15

pALAFOLLS
Taller per a nois i noies de 5 a 
12 anys
Biblioteca Enric Miralles
10:30 h.
piNEDA DE MAR
Mercat solidari
A les places Nova i Reis Catòlics
De 10:00 a 14:00 h.
Cicle d’espectacles de tardor
Actuació dels pregoners de 
Palafolls
Centre Cultural i Recreatiu
22:00 h.
DIA 16

TORDERA
Commemoració dels 20 anys 
de l’Associació d’Espectadors
Teatre Clavé
19:00 h.
SANTA SUSANNA
Festa del bolet
Activitats al llarg de la jornada 
per gaudir-ne en família
MALGRAT DE MAR
Concurs de teatre Vicenç 
Bayarri
Centre Cultural
18:00 h.
piNEDA DE MAR
Festa del reciclatge
A la plaça de les Creus
Matí

DIA 17
MALGRAT DE MAR
Xerrada sobre el TDAH
Centre Cívic
17:30 h.
DIA 18

CALELLA
Xerrada, “Dones i 
discriminació als països menys 
desenvolupats”
Ajuntament Vell
19:00 h.
DIA 19

pALAFOLLS
Xerrada per a pares i mares
Com fer de la lectura una 
aventura
Escola Ferreries
19:30 h.
DIES 20 I 27

MALGRAT DE MAR
Taller de cuina sense pares
Adreçat a joves de 13 a 19 anys
Centre Cívic
19:30 h.
DIA 21

pALAFOLLS
VII Mostra Gastronòmica
TORDERA
Gimcana d’orientació nocturna
Sortida del Casal de Joves
21:00 h.
SANTA SUSANNA
Concert de Santa Cecília a 
càrrec de l’Aula de Música
Al Local Social
20:00 h.
piNEDA DE MAR
Presentació del llibre “La 
dona de gris” d’Anna Maria 
Vilallonga
Biblioteca Serra i Moret
20:00 h.
Presentació de l’Agenda 
Llatinoamerinaca
Parròquia de Poblenou
21:00 h.
CALELLA
Presentació del llibre de Vicenç 
Villatoro, “Un home que se’n 
va”
Biblioteca Can Salvador de la 
Plaça
19:00 h.
DiA 22

MALGRAT DE MAR
Activitats relacionades amb 
la Setmana de prevenció de 
residus
DIES 22 I 29

TORDERA
Cicle familiar
Teatre Clavé
Tarda
DiA 23

SANTA SUSANNA
Sardanes amb la cobla Iluro
Pavelló municipal
piNEDA
Espectacles de tardor
“Arrels”, recital poètic i musical 
a càrrec d’A. Ortet
Centre Cultural i Recreatiu
18:00 h.

DIA 24
pALAFOLLS
Club de lectura
Biblioteca Enric Miralles
20:00 h.
CALELLA
Dia internacional contra la 
violència envers les dones
Lectura del manifest a la plaça 
de l’Església
19:00 h.
DIA 25

MALGRAT DE MAR
Dia internacional contra la 
violència de gènere
Tai-txi, cinema, lectura del 
manifest i lectura de textos
piNEDA DE MAR
Dia internacional contra la 
violència de gènere
Lectura del manifest 
commemoratiu a la plaça 
Catalunya
12:00 h.
DiA 26

MALGRAT DE MAR
Club de lectura
Biblioteca La Cooperativa
19:00 h.
TORDERA
Club de lectura
“L’estiu que comença” de Sílvia 
Soler
Biblioteca 
19:30 h.
DIA 28

TORDERA
Concert de l’Escolania de 
Montserrat
Teatre Clavé
21:00 h.
DIES 28 I 29

MARESME/SELvA
Gran recapte d’aliments 
MALGRAT DE MAR
Cinema: 10.000 Km.
Al Centre Cultural
22:00 h.
DIA 29

pALAFOLLS
Fira d’artesania i complements 
de Nadal
Carrers del centre
De 10:00 a 20:00 h.
MALGRAT DE MAR
Cinema juvenil: El viento se 
levanta
Centre Cultural
18:00 h.
piNEDA DE MAR
Concert a benefici de Marpi a 
càrrec d’Ihnsanlulu
Centre Cultural i Recreatiu
18:00 h.
DiA 30

CALELLA
Dia de l’Amic del Museu
Activitats al Museu-Arxiu de les 
11:00 a les 14:00 h.

DEL 14 AL 23
SETMANA DE LA CiÈNCiA

DIA 14
CONFERÈNCiA: Els primers anys 
de Ramon Margalef com a
científic amb el Dr. Josep M. 
Camarassa
I a continuació
CONFERÈNCiA. L’Aplicació de 
la fitosociologia als poblaments 
algals amb el Dr. Enric 
Ballesteros
Biblioteca Comarcal, Sala 
Roberto Bolaño
a les 19.30 h

DIES 15 I 22
REGATES. Categoria Creuers. 
TROFEU TARDOR
Club Vela Blanes

DIA 15
TEATRE: “MAi MÉS pER 
SEMPRE”, cia. El Mirall
Teatre de Blanes
DIA 16

TEATRE: “MAi MÉS pER 
SEMPRE”, cia. El Mirall
Teatre de Blanes a les 19.00 h

DIA 16, 23 I 30
CAMpiONAT TERRiTORiAL 
ABSOLUT D’ESCACS
Ciutat Esportiva Blanes
de 09.30 a 14.00 h

DiA 23
JORNADA DE PORTES OBERTES 
AL MARiMURTRA.
VISITES GUIADES a les 10.00, 
12.00 i 13.30 (Reserva prèvia:
tel. 972 330 826)
Jardí Botànic Marimurtra

DEL 21 DE NOVEMBRE 
AL 8 DE DESEMBRE

EXPOSICIÓ: MARQUETERIA, 
L’ART DE LA FUSTA
Obres de l’Associació Barcelona 
Marqueteria
Sala García-Tornel

DiA 22
TEATRE: IAIA!!! amb 
Montserrat Carulla
Teatre de Blanes a les 21.00 h

DiA 23
RIALLES ”PIANISSIMO CIRCUS”, 
cia. Cirquet Confetti 
Teatre de Blanes a les 17.30 h

DIA 28
CONCERT DE SANTA CECÍLiA.
Banda i cobla Col·legi Sta. Maria 
de Blanes
Teatre de Blanes a les 22.15 h
www.visitblanes.net

DIA 29
SORTEiG viATGE A NOvA YORK
Organitza ABBC
Plaça dels Dies Feiners
a les 16.30 h

DiA 30
v pASSAFRED DE BLANES
Voltants El Vilar
de 08.00 a 16.00h
CONCERT DEL COR DE 
CAMBRA SOTA pALAU
Joventuts Musicals de Blanes
Teatre de Blanes a les 19.00 h

ALTRES ACTiviTATS
BiBLiOTECA COMARCAL

Del 6 al 24 EXPOSICIONS: “EL 
PETIT PRÍNCEP” I “MIRADES
EN DIÀLEG”
Dia 12 a les 19.00 h 
PRESENTACIÓ DELS “VOLUNTARIS 
PER LA LLENGUA”
Dia 15 a les 12.00 h 
CONFERÈNCIA: Pius Font i Quer 
(1888-1964), el seny ordenador 
de la botànica catalana amb el Dr. 
Joan Vallès.
Dia 18 a les 20.00 h 
CONFERÈNCIA AULA BLANES: 
“El mètode científic a la vida 
quotidiana”
Dia 28 a les 10.30 h 
NASCUTS PER LLEGIR: Sessió de 
Ioga per a mares i nadons

CENTRE ExCURSiONiSTA
 DE BLANES

Dia 16. SENDERISME: Cingles de 
Bertí (Sant Miquel del Fai)
Dia 16. SENDERISME: El Far des 
de Sant Martí Sacalm
Dia 22. SENDERISME: Pujada al 
Cim de Sant Marc
Dia 23. SENDERISME: Taga i Puig 
d’Estela
Dia 23. SECCIÓ JOVES: Taga
Dia 30. V PASSAFRED DE BLANES

1 DE DESEMBRE
Venda d’entrades per a la 
representació solidària del 
Poema de Nadal que el grup de 
Poesia i Art de la Casa d’Ardales 
farà el dia 13 al Teatre. 
Es poden comprar 
anticipadament als locals de 
MIFAS i Casa d’Ardales
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La recent decisió del Ministerio de Sani-
dad, Servicios Sociales e Igualdad a Es-
panya de restringir la dispensació de la 
nova vacuna enfront del meningococ 
del grup B a ús exclusivament hospita-
lari, impedint l’accés lliure a la vacuna 
a tota la població, ha causat consterna-
ció a la pediatria del nostre país. La va-
cuna va ser autoritzada l’any passat per 
l’Agència Europea del Medicament i es-
tà ja disponible a les farmàcies de tota 
Europa, amb l’excepció de l’Estat Espa-
nyol. En països com al Regne Unit, Aus-
tràlia, i en algunes regions de Canadà, 
Alemanya i Itàlia, fins i tot la vacuna 
ja està inclosa en el calendari sistemà-
tic de vacunacions per a tots els nens. 
La Asociación Española de Pediatria ha 
expressat el seu posicionament davant 
d’aquesta situació, manifestant el seu to-
tal desacord amb aquesta decisió minis-
terial i considerant que la vacunació en-
front del meningococ B hauria de ser 
sistemàtica per a tots els nens al nostre 
país. I en cas de que les condicions actu-
als no permetin una financiació públi-
ca, la vacuna hauria d’estar disponible 
a les farmàcies perquè totes les famílies 
tinguin accés a la vacuna i puguin vacu-
nar els seus fills seguint les recomanaci-
ons del pediatre.
El meningococ B és el tipus de bac-

teri que actualment causa a Espanya la 
gran majoria de les meningitis i sèpsi-
es meningocòcciques. La infecció cau-
sada per aquest germen és devastado-
ra, provocant la mort en poques hores 
en un 10% dels que la pateixen i deixant 
seqüeles permanents, físiques i neuro-
lògiques fins al 30% dels supervivents, 
tot i els efectius tractaments que dispo-
sem. Les infeccions pel meningococ es 
produeixen en cicles epidèmics vari-
ant la seva freqüència en el temps i tot 
i que actualment la incidència és la més 
baixa dels darrers 15 anys, es produei-
xen a Espanya entre 400-500 casos cada 
any amb 40-50 morts anuals, dels que 
més del 50% són nens menors de 5 anys 
i amb una màxima freqüència de casos 
en els menors d’1 any d’edat. Els cicles 
epidèmics d’aquest bacteri són impre-
visibles i s’han produït històricament 
al llarg de tot el segle passat cada 10-
20 anys, amb un increment sobtat del 
nombre de casos amb greus conseqüèn-
cies per a la salut de tota la comunitat. 
Tots som conscients de l’alarma social 
que ocasiona un cas de meningitis quan 
es produeix en el nostre entorn proper.
A Espanya vacunem a tots els nens en-
front del meningococ del grup C, vacu-
na inclosa al calendari sistemàtic i fi-
nançat. El meningococ del grup C és 
un altre bacteri que produeix la mateixa 
infecció amb gravetat similar, però que 
actualment representa menys del 15% 
de tots els casos de malaltia meningo-

còccica, essent el meningococ del grup 
B el responsable de més del 70% dels ca-
sos. I és per al meningococ B que el Mi-
nisterio de Sanidad ha restringit la dis-
ponibilitat de la nova vacuna. 
La vacuna enfront del meningococ B és 
segura i ben tolerada i ha demostrat àm-
pliament que genera una adequada pro-
ducció d’anticossos als vacunats que els 
protegirà de patir la infecció per aquest 
germen, la malaltia i les seves greus con-
seqüències. Amb la cobertura estimada 

que ofereix aquesta vacuna al nostre pa-
ís, es podrien evitar més del 70% de to-
tes les infeccions produïdes per el me-
ningococ B.
La inclusió d’una vacuna en un calenda-
ri de vacunacions amb financiació pú-
blica requereix d’un acurat anàlisi del 
cost/benefici de la mesura i de les pos-
sibilitats econòmiques de la financiació, 
tasca que és responsabilitat de les nos-
tres autoritats sanitàries com a gesto-
res dels bens comuns. Limitar l’accés de 

la població a una vacuna dirigida a una 
malaltia tan devastadora com aquesta, 
impedint la seva dispensació en farmà-
cies, essent una vacuna autoritzada per 
les autoritats sanitàries europees, regis-
trada i comercialitzada a Espanya, i in-
dicada per a tots els nens a partir dels 
2 mesos d’edat, no és acceptable ni legí-
tim i xoca contra el nostre dret a la sa-
lut, reconegut per Nacions Unides. In-
comprensible. yy 

Els pediatres exigeixen l’accés lliure a la 
vacuna enfront del meningococ del grup B

dr. JoseP Marès berMúdez
Pediatre
@maresjosep

salut

FLAM CASOLÀ DE xOCOLATA i AMETLLES

  el foGÓ de la MariNa

iNGredieNts Per al flaM

• ½ litre de llet

• 5 ous

• 6 cullerades de sucre

• 100 g de xocolata fondant

• 75 g d’ametlles crues mòltes

• 1 culleradeta d’essència de vainilla

• Maduixes

• Meló

iNGredieNts Per al CaraMel

• 3 cullerades de sucre

• 1 cullerada d’aigua

PreParaCiÓ del CaraMel
En un bol hi posem el sucre i l’aigua, deixem coure uns minuts i no deixem de remoure per-
què no se’ns cremi el caramel. Aboquem el caramel a les flameres.

PreParaCiÓ del flaM
Posem una olla al foc amb la llet. Quan estigui calenta, hi anem afegint la xocolata fins que es 
desfaci i quedi del tot fosa i la retirem del foc. Dins d’un bol, batem els ous, hi afegim el sucre 
sense deixar de remoure la llet amb la xocolata. A continuació afegim una culleradeta d’es-
sència de vainilla i les ametlles. Ho barregem tot molt bé.
Preescalfem el forn a 180ºC. En una safata apta per al forn, posem les flameres i les omplim 
de la barreja, cobrim d’aigua la safata fins a mitja alçada de les flameres i la posem al forn. Ho 
deixem coure durant 1 hora aproximadament. 
Als 30 minuts de cocció, tapem les flameres amb paper d’alumini perquè no es cremi la part 
superior del flam. Les traiem del forn, les deixem refredar i les posem a la nevera. A l’hora de 
servir, desmotllem els flams i els acompanyem amb la fruita tallada.
Unes postres delicioses! 

Manoli Bustamante Bustamante
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 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 (estació del nord)
FEiNERS: 9.30 - 10.00 - 14.30 - 19.00 / FESTiUS: 9.30
 BARCELONA (estació del nord)  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 - 19.00 - 20.00 / DiSSABTES: 13.15 - 19.00

 LLORET (ESTACIÓ DE BUS) g GiRONA
FEiNERS: 6.30 - 7.30 - 9.00 - 10.00 - 11.00 - 12.00 - 13.30 - 14.30 - 15.30 - 16.00 - 17.15 - 18.15 - 19.30
DiSSABTES FEiNERS: 7.30 - 9.30 - 12.00 - 15.00 - 18.00 / DiUMENGES i FESTiUS: 8.30 - 15.00 - 19.15
 GIRONA (ESTACIÓ DE BUS) g LLORET
FEiNERS: 7.45 - 8.45 - 9.45 - 10.45 - 12.15 - 13.15 - 14.15 - 15.00 - 16.00 - 17.00 - 18.30 - 19.30 - 20.30
DiSSABTES FEiNERS: 8.30 - 11.00 - 13.15 - 16.45 - 19.45 / DiUMENGES i FESTiUS: 9.45 - 16.15 - 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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Farmàcies de guàrdia
blaNes lloret de Mar

Novembre / Desembre Novembre / Desembre 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, 11 PerPiNYÀ

• Dimecres, 12 C. CabaÑas

• Dijous, 13 MazÓ

• Divendres, 14 M. CabaÑas

• Dissabte, 15 J. MartÍNez

• Diumenge, 16 fÀbreGas

• Dilluns, 17 e. tallada

• Dimarts, 18 bastè

• Dimecres, 19 CÀNoVes

• Dijous, 20 M. tallada

• Divendres, 21 borrÀs

• Dissabte, 22 lladÓ

• Diumenge, 23 i. esPiNet

• Dilluns, 24 Masete

• Dimarts, 25 a. MartÍNez

• Dimecres, 26 PerPiNYÀ

• Dijous, 27 C. CabaÑas

• Divendres, 28 MazÓ

• Dissabte, 29 M. CabaÑas

• Diumenge, 30 J. MartÍNez

• Dilluns, 1 fÀbreGas

• Dimarts, 2 e. tallada

• Dimecres, 3 bastè

• Dijous, 4 CÀNoVes

• Divendres, 5 M. tallada

• Dissabte, 6 borrÀs

• Diumenge, 7 lladÓ

• Dilluns, 8 i. esPiNet

• Dimarts, 9 Masete

• Dimecres, 10 a. MartÍNez

• Dimarts, 11 Morell

• Dimecres, 12 GuilleM

• Dijous, 13 GriMa

• Divendres, 14 altiMir

• Dissabte, 15 adell

• Diumenge, 16 adell

• Dilluns, 17 PuJol

• Dimarts, 18 oMs

• Dimecres, 19 bartriNa

• Dijous, 20 sureda-CasaMor

• Divendres, 21 altiMir

• Dissabte, 22 turoN

• Diumenge, 23 Morell

• Dilluns, 24 GuilleM

• Dimarts, 25 GriMa

• Dimecres, 26 altiMir

• Dijous, 27 adell

• Divendres, 28 adell

• Dissabte, 29 PuJol

• Diumenge, 30 oMs

• Dilluns, 1 bartriNa

• Dimarts, 2 sureda-CasaMor

• Dimecres, 3 raMoN

• Dijous, 4 turoN

• Divendres, 5 Morell

• Dissabte, 6 GuilleM

• Diumenge, 7 GriMa

• Dilluns, 8 altiMir

• Dimarts, 9 adell

• Dimecres, 10 adell

Adreces i telèfons

farMÀCia adell
C. Muralla, 36
Tel. 972 330 491

farMÀCia PuJol
Pl. Ntra. Sra. del Vilar, 6
(Pl. Església dels Pins)
Tel. 972 330 465

farMÀCia oMs
C. Nou, 8
Tel. 972 352 459

farMÀCia bartriNa
Av. Joan Carles I, 4
Tel. 972 331 978

farMÀCia sureda-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

breus

Pastisseria Orench fa cent anys Cervesa Marina als EUA

Dues generacions de la família Orench. Foto Yoyo Instal·lacions de Cervesa Marina. Foto Quim Llorens

La Cambra de Comerç de Girona ha reconegut la pastisseria blanenca per la seva trajectòria al llarg 
d’un segle (1914-2014). El negoci el va començar Josep Girbau amb el nom de Can Tines. Ja hi ha 
hagut tres generacions al seu capdavant. yy

La trobada internacional que se celebra a Los Angeles anomenada The Festival aplegarà durant 
dos dies més de 70 cerveseres artesanes d’arreu del món i és la segona edició consecutiva en què 
l’empresa blanenca ha estat convidada a ser-hi coincidint amb la seva expansió als EUA. yy
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REpAREM MÒBiLS i tablets. 
lcd, pantalles trencades, 
connectors... tel. 650 90 67 30
www.mcsinformatics.net

aNuNCis Per Paraules

iNFORMÀTiC TiTULAT amb més 
de 8 anys d’experiència en el 
sector s’ofereix per a 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.
tel. 650 90 67 30
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.

AUxiLiAR DE GERiATRiA 
TiTULADA AMB ExpERiÈNCiA
s’ofereix per acompanyaments 
(visites al metge, encàrrecs, 
passeigs,...), cures, higiene diària, 
massatges, acompanyament 
hospitalari, reforç cognitiu. 
especialitzada en demències i 
alzheimer. tel. 658 96 84 75

HABITACIÓ INFANTIL, fusta 
massissa amb canviador, 110 cm 
d’ample, 3 calaixos molt amples 
i porta amb prestatge. armari 
de 200x110 cm, 2 portes, 
penjadors+prestatges+calaix
inf. Bressol convertible en llit de 
140x70 cm. inclou prestatge, 
mateixos motius. urgeix vendre 
per canvi de dormitori. 299 €
tel. 660 08 90 90

Imaginació
al paper!

C. Anselm Clavé 74, BLANES ·  Tel. 972 33 02 98

L A  T E V A  I M P R E M T A

PUNTS DE DISTRIBUCIÓ DE LA MARINA
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 1 Verdures MoNtells
Plaça Verdures

 2 aJuNtaMeNt de blaNes
Passeig de Dintre

 3 eVeNtia Press
Carrer Esperança

 4 PuNt d‘iNforMaCiÓ
Plaça Catalunya

 5 PriNtCoPY
Plaça dels Dies Feiners

 6 Cafeteria baCCHio
Plaça Theolongo Bacchio

 7 XaloC PerfuMeries
Carrer Ample

 8 ferreteria Mestral
Carrer Raval

 9 faMilY deNt
Carrer de la Fe

 10 e.s. saNta aNNa
Carrer Anselm Clavé

 11 CaPrabo
Carrer Lleida

 12 farMÀCia NarCÍs PuJol
Plaça Verge del Pilar

 13 biblioteCa CoMarCal
Avinguda de Catalunya

 14 Pastisseria MariNa
Avinguda de Catalunya

 15 farMa salut
Avinguda Europa

 16 totCarN
Avinguda Europa

 17 esCola safa
Carretera de l‘Estació

 18 rÀdio MariNa
Ca la Guidó

 19 farMÀCia turoN
Ca la Guidó

 20 Ciutat esPortiVa blaNes

 21 CaPrabo
Carrer Ses Falques

 22 e.s. saras
Avinguda Europa

 1 aJuNtaMeNt de lloret
Plaça de la Vila

 2 farMÀCia Jordi MartÍNez
Carrer Emili Martínez Passapera

 3 PorCus
Carrer Cervantes

 4 PerfuMeria XaloC
Carrer Sant Pere

 5 PeiXateria PuJol
Carrer Vicenç Bou

 6 ferreteria el CliP
Carrer Carme

 7 CerVeseria el treN
Carrer Verge de Loreto

 8 folder
Carrer Sant Pere

 9 dibus
Carrer Girona

 10 el PuNtet
Avinguda Vidreres

 11 llibreria feNals
Carrer de l‘Actor Pere Codina

 12 el PuNtet
Plaça Esteve Fàbregas i Barri

 13 CaPrabo
Avinguda Vila de Blanes

 14 farMÀCia Marta bastÉ
Camí de l‘Àngel

 15 CaPrabo
Avinguda Vila de Tossa

 16 e.s. fluid
Avinguda de les Alegries

 17 eCoMat
Avinguda de les Alegries

 18 ferreteria l‘esCaire
Avinguda Vidreres
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ES VEN COTXET CHICCO TRIO 
ENJOy FUN, 3 en 1, cadireta, 
portabebè i cabàs amb tots 
els accessoris necessaris. està 
com nou, complet i amb el seu 
embalatge original. el portabebè 
també és una cadireta per al 
cotxe del grup 0+. 
Preu: 200€ no negociables. 
tel.: 600 76 82 38



eNtreVista als resPoNsables del XiNo-XaNo

L’any 1979 es va crear la penya 
Xino-Xano, una entitat lloreten-
ca que té com a finalitat i objec-
tius la promoció i l’organització 
d’accions socioculturals que con-
tribueixin al coneixement i a la 
recuperació de les  arrels locals. 
Amb el pas dels anys, el Xino-Xa-
no s’ha convertit en molt més 
que una entitat cultural. 
Organitzen 17 activitats 
cada any, tenen himne, 
sardana i un carrer que 
porta el seu nom. Ela-
boren diversos productes 
i disposen de dos llibres 
sobre l’entitat. 

En aquesta entrevista 
parlem amb Joan Dra-
per, Miquel Joancomartí 
i Carles Carbonell del 
passat, el present i el fu-
tur del Xino-Xano.

Com i quan comença el 
Xino-Xano?
Un grup de set joves que 
anàvem a caminar o cór-
rer regularment vàrem 
coincidir en una marxa 
que organitzava el Club 
Atletisme Lloret a Sant 
Pere del Bosc. Quan tor-
naven cap a casa vam 
coincidir en què, un cop 
allà, hauria estat bé esmorzar i 
fer petar la xerrada una esto-
na. Vam organitzar una marxa 
a Santa Cristina amb esmorzar 
inclòs i només es van apuntar 
deu persones. Malgrat la poca 
assistència vàrem seguir enda-
vant. Aquesta temporada 2014-
15, ja fa 35 anys de la Marxa de 
les Ermites, la Marxa de les Plat-
ges, la Castanyada i la Pujada a 
Montserrat.

Vàreu començar amb deu per-
sones però en algunes acti-
vitats s’han superat els 3.500 
participants. Quin canvi!

Fa uns anys, a la Marxa de les 
ermites reuníem 3.500 perso-
nes. Es podien apuntar a Lloret, 
Mataró, Granollers i Girona. A 
Mataró es feien 600 inscripci-
ons. Ara hi ha moltes marxes 
cada cap de setmana arreu del 
país. Un any, el mateix diumen-
ge de la marxa de les ermites, hi 
havia quinze activitats més.
La marxa de les platges està li-

mitada a 1.500 inscripcions, 
perquè l’anada a Canyelles es 
fa en barca o autobús i les em-
barcacions tenen una capacitat 
limitada, especialment des de 
l’accident de l’Oca de Banyoles.

Disset activitats a l’any. N’heu 
hagut de suspendre algunes 
pel mal temps, per exemple?
Les suspensions es poden 
comptar amb els dits de la mà. 
La Marxa de les Ermites de l’any 
del mil·lenari de Lloret no es va 
poder fer perquè va ploure molt. 
Malgrat les inclemències del 
temps hi havia 400 persones a la 

sortida. Una llevantada també 
ens va provocar problemes en 
una anada a Sant Pere del Bosc. 
No som del parer de suspendre. 
Si l’activitat ha començat i plou, 
s’acaba.

Sempre ha estat una entitat que 
heu anat al vostre aire. No us 
ha agradat això de tenir presi-
dent, secretari... Seguiu així, 

o els temps actuals obliguen a 
uns estatuts i una junta?
Bona part de la nostra història 
s’ha escrit sense estatuts ni junta 
directiva. Al principi ni teníem 
un compte al banc. Els diners 
anaven a una caixa. Des de fa 
cinc anys, tenim estatuts perquè 
els temps canvien i la burocràcia 
que s’ha de complir per organit-
zar un acte ens obliga a tenir un 
NIF, una assegurança...Funcio-
nem igual, però ara som legals!

Teniu himne, una sardana amb 
el vostre nom i fins i tot un car-
rer. Déu n’hi do!

L’himne el va fer en Xavier Al-
bertí. El tenim des del principi. 
El 2009 es va estrenar a Sant 
Pere del Bosc la sardana, obra 
d’en Jordi Molina. El 13 de juny 
de 2010 es va inaugurar el car-
rer del Xino-Xano al costat de 
l’ermita de Sant Quirze. Ens va 
fer molts il·lusió la proposta de 
l’ajuntament. L’únic que vam de-
manar es que fos un carrer nou, 

no volíem canviar cap denomi-
nació i que hi hagués cases. Així, 
l’adreça carrer del Xino-Xano es 
fa servir habitualment per una 
sèrie de veïns.

També s’han escrit dos llibres 
sobre l’entitat
El primer, coincidint amb els 20 
anys, és d’en Jordi i en Joan Dra-
per, “Històries d’en Marc i d’en 
Terra” amb anècdotes de fets 
lloretencs. Són anècdotes que 
també es poden trobar al calen-
dari que fem cada any. Als 30 
anys, la Maria Joancomartí va 
escriure, “Xino-Xano. Fa trenta 

anys que decidírem caminar”.

Al llarg de l’any elaboreu i po-
seu a la venda diversos produc-
tes
El vi que acompanya tots els 
àpats és nostre. També fem mel-
melades, licors i darrerament 
manualitats. Ho venem a la Fira 
Medieval, pels Sants Metges i 
quan organitzem la tirada de 

l’art. 

Quanta gent sou al Xi-
no-Xano?
De junta, vuit. Ens reu-
nim cada setmana. Hi 
ha de 30 a 40 col·labo-
radors fixos. No s’han 
de convocar. El dia que 
hi ha una activitat segur 
que són allà. Hi ha una 
vintena més de col·labo-
radors esporàdics.

Hi ha relleu generacio-
nal?
No. Els joves de la colla 
són pares amb fills grans. 
Els nens del Xino-Xano, 
ja som avis. El que fem 
nosaltres és complicat. 
Es pot fer d’una altra 
manera. Es podrien or-
ganitzar menys activi-
tats cada any.

Parlant de futur, fa uns 
mesos ens dèieu que l’Aplec de 
Sant Quirze trontollava. Com 
està el tema?
Ja ha caigut del programa 2014-
2015. La finca és privada i amb 
el PGOU i el Pla Parcial, ningú 
n’ha parlat. Pensàvem que l’er-
mita podia ser de Lloret. La par-
ticipació també era molt escas-
sa. Per tant, s’ha suprimit.

Properes activitats?
Pel mes vinent hi ha previstes 
dues activitats. El dia 7, irada a 
l’art i el dia 14, la Fira dels Sants 
Metges. yy 

“Quan més pressa teníem, decidirem caminar”
JoaN ferrer - lloret de Mar

Una de les imatges que tenen amb més gent de l’entitat. Foto Arxiu Xino-Xano


