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Els germans Pujol 
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900 participants a la Cursa de 

Nadal de Lloret

Els plenaris dels dos ajuntaments han aprovat per unanimitat una moció on demanen a la Generalitat que els pressupostos 2015 incloguin una partida per iniciar les obres.
La carretera GI-682 té una mitjana diària de 28.000 vehicles, 700 dels quals són autocars. En moltes ocasions, especialment en els mesos d’estiu, està col·lapsada.
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Blanes i Lloret reclamen el carril bus
Imatge virtual del carril bus a Blanes
 

La Volta al món sense escales

Cavalcada de Reis 2015

Gelabert i Costa en plena navegació. Foto  Gilles Martin-Raget. BWR

El rei Gaspar a Blanes. Foto Yoyo

El blanenc Aleix Gelabert participa a la Barcelona World Race. Gelabert fa equip amb Dí-
dac Costa amb el vaixell One Planet One Ocean. La prova va començar els dimecres 31 de 
desembre a Barcelona. Les vuit embarcacions trigaran uns tres mesos a fer el recorregut. 
Faran unes 23.000 milles nàutiques. més informació p. 24

Les cavalcades de Reis han tancat el cicle nadalenc a Blanes i Lloret de Mar. Han estat dies 
d’actes solidaris (Marató de TV3, Globus per l’AME, recollida de joguines), pastorets, pesse-
bres vivents, sardanes a l’alba, fires (Sant Tomàs, Sants Metges), parcs infantils, curses de Na-
dal...

En trobareu més detalls a les pàgines 2, 4, 12, 14, 16, 17, 18, 19 i 26
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Blanes i Lloret de Mar. Una cooperació necessària 
Amb motiu d’una reivindicació tan important com el carril bus entre Blanes 
i Lloret de Mar s’ha produït un fet poc habitual com és la unanimitat dels 
dos ajuntaments per reclamar junts una millora imprescindible en les 
comunicacions; un trànsit de 28.000 vehicles, amb 700 autocars diaris de 
mitjana ho exigeixen. 
L’enhorabona als dos consistoris que han coincidit en un mateix objectiu, sense 
les paralitzants discrepàncies partidistes que a vegades impedeixen els acords. 
Aquesta actuació és un exemple de cooperació interurbana que podria donar 
molt bons fruits en el futur. De fet és un camí que podria ser explotat a fons 
pel conjunt dels Ajuntaments de la Costa Brava Sud i l’Alt Maresme per 
reivindicar les imprescindibles millores de les comunicacions. 
Les dues sub-comarques que amb les seves indústries turístiques fan una tan 
substanciosa aportació al PIB nacional, pateixen des de sempre un greuge 
comparatiu en comunicacions. La comparació amb La Garrotxa ofèn el sentit 
de equitat territorial i de lògica inversora. 
Potser una acció coordinada entre tots els Ajuntaments afectats, des de Calella 
fins a Lloret, podria ajudar a millorar aquesta situació i posar sobre la taula 
les mancances en comunicacions que és necessari reclamar, com podrien ser: 

• la continuació de l’autopista C-32 fins a Maçanet 
• la variant de la N-II, esquivant els nuclis urbans de Calella i Pineda 
• el soterrament del tren de la costa al pas de les poblacions 
• el tramvia entre Blanes i Lloret de Mar 

Són obres importants, costoses, que han de ser avalades per la ferma 
reivindicació conjunta dels representants locals, units i sense escletxes, com 
ara han fet Blanes i Lloret.  yy

L’Editorial

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

Aquest és el balanç de la campa-
nya “Cap nen sense joguina 2015” 
de la Creu Roja. S’han recollit 
1.500 joguines que van arribar a 
uns 500 infants.

Per a cada infant hi havia tres 
joguines, segons explica Norma 
Rivas, portaveu de la Creu Roja 
Blanes-Lloret-Tossa, “una de lú-
dica, una d’educativa i la tercera, 
material escolar o un llibre”.

Es demanaven joguines noves, 
educatives, no sexistes i no bèl·li-
ques.

Rivas ha destacat que cada dia 
hi ha més famílies amb necessi-
tats, “cada cop hi ha més famílies 
que van als Serveis Socials dels 

tres ajuntaments a demanar ajuda 
i formen part de la campanya”. Tot 
i les moltes aportacions que hi ha, 
són inferiors a les d’anys enrere, 
“en uns anys de crisi com aquests, 
el poder adquisitiu ha baixat i la 
gent no pot col·laborar tant com 
abans. Primer ha de cobrir les ne-
cessitats de casa seva”.

Entre d’altres, es van recollir jo-
guines a l’Hospital Comarcal de la 
Selva, a través de l’acció organit-
zada per l’Associació de Treballa-
dors. També van recollir un bon 
nombre de joguines amb motiu de 
la Festa del Dia de l’Infant, orga-
nitzada per la mateixa Creu Roja; 
o a través de la II Festa de la Jogui-
na de l’Associació Country Blanes. 

Una altra entitat que enguany 

ha col·laborat per novè any con-
secutiu és la Penya Blanc-i-Blava 
de Blanes, que esdevé en seu de 
recollida de joguines dels socis i 
simpatitzants per lliurar-les a la 
Creu Roja. Anàlogament, durant 
aquests dies han arribat a l’enti-
tat social caixes senceres amb jo-
guines noves cedides per diverses 
botigues de joguines. 

El Casal Jove Morralla, Espai 
Creatiu va organitzar un Concert 
Benèfic amb dos grups locals. La 
Creu Roja també va ser a la Fira 
de Sant Tomàs.

A Lloret, entre d’altres indrets, 
es van recollir joguines en un acte 
al pavelló del Molí o a la piscina 
municipal. yy

Joguines per a 271 famílies 
de Blanes, Lloret i Tossa

bLanEs - LLorET - Tossa

Voluntaris de la Creu Roja preparant les joguines. Foto Yoyo
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La qualitat
i el bon fer

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

La carretera GI-682 té una mitja-
na diària de 28.000 vehicles, 700 
dels quals són autocars. En moltes 
ocasions, especialment en els me-
sos d’estiu, està col·lapsada i com-
plica molt anar de Blanes a Lloret 
o de Lloret a Blanes.

El tema fa anys que es va plan-
tejar però fins ara mai no s’ha ar-
ribat a concretar. El juliol del 2005 
es va encarregar un estudi de mo-
bilitat de la zona i la viabilitat del 
carril bus. El 2013 es va encarregar 
el projecte però fins ara no hi ha-
gut diners per tirar-lo endavant.

El projecte de carril bus té un 
cost de 30 MEUR, aniria al llarg 
de 6.250 metres, hi hauria 8 para-
des i comptaria amb un carril bici. 
El temps que triguen els autobu-
sos per anar entre les dues pobla-
cions es podria reduir al 50%, de 
22 a 11 minuts.

Com que la proposta de pressu-
post de la Generalitat pel 2015 no 
inclou cap partida, els grups po-
lítics dels ajuntaments de Blanes 
i Lloret han decidit per unanimi-
tat reclamar que es desencalli el 
projecte. La moció va sorgir dels 
grups municipals a Blanes i Lloret 
d’ICV-EUiA, però ràpidament es 

va arribar a un acord per presen-
tar-la i aprovar-la conjuntament.

A Blanes, per la regidora no 
adscrita, Lourdes Fàbrega, “és una 
obra necessària per a reduir cues, 
especialment a l’estiu”.

Salvador Tordera, del PP, ha 
contactat amb els representants 
del partit al Parlament “perquè 
presentin una esmena al pressu-
post 2015”.

Per Víctor Catalan d’EUiA-ICV, 
“saber si hi haurà carril bus o no 
és de vital importància per millo-
rar les comunicacions, però també 
per fer les noves pliques del trans-
port dels dos municipis”.

Xavier Lozano, de CiU, explica 
que el Govern català no preveu 
l’obra a curt termini, “hem parlat 
amb en Ricard Font, director ge-
neral de Transports i Mobilitat, i 
ens ha dit que ara per ara no hi ha 
diners per fer aquesta obra”.

Segons l’alcalde Josep Marigó, 
“hi ha un problema de diners i, 
també, de saber com quedaria el 
trànsit de la carretera si l’autopista 
arriba fins a Lloret”, un altre pro-
jecte pendent d’execució.

A Lloret de Mar, pocs dies des-
prés del ple de Blanes es va tractar 
la mateixa moció amb els matei-
xos resultats, petició unànime.

Per Jordi Orobitg (ERC), regi-
dor de Turisme, “per ser compe-
titius, cal disposar d’uns bons ac-
cessos. El Pla Operatiu de Turis-
me que treballem conjuntament 
la Generalitat, l’Ajuntament i la 
Mesa del Turisme ja ho considera 
una obra prioritària”.

Pel regidor no adscrit, Fernan-
do Manuel Barbero, “és impres-
cindible. És una carretera molt 
transitada estiu i hivern. Els veïns 
de Lloret l’utilitzem per anar a 
l’hospital, a l’estació de tren...”

Javier Rodríguez Pacios, d’ICV, 
destacava que era “una mo-

ció mancomunada en positiu”, i 
anunciava una esmena del grup 
parlamentari d’iniciativa de 33 
MEUR al pressupost de la Gene-
ralitat 2015.

La discussió del pressupost den-
pendrà del calndari electoral. yy

Blanes i Lloret reclamen el carril bus
bLanEs - LLorET dE mar

Imatge virtual de l’entrada de Lloret
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Ses Majestats els Reis d’Orient van 
arribar a Blanes a les 5 de la tarda 
en vaixell a la platja del costat del 
port, on els va donar la benvinguda 
l’alcalde, acompanyat de regidors i 
regidores de l’Ajuntament. Durant 
gairebé dues hores, els tres Reis van 
rebre centenars de nens i nenes que 
els lliuraven les cartes en pròpia mà. 
A les 7 del vespre es va posar en 
marxa la cavalcada. 

La rua va fer un recorregut pels 
principals carrers del centre de la 
vila amb un seguici format per més 
de 300 persones. Hi havia un total 
de set carrosses, d’entre les quals 
destacaven les tres que transporta-

ven a Ses Majestats. Tancant la co-
mitiva hi havia la carrossa dels Nens 
Entremaliats, a càrrec de la Colla de 
Diables Sa Forcanera.

També van desfilar la Banda Mu-
sical de Blanes, que obria la caval-
cada, i la Banda del Col·legi Santa 
Maria, que precedia la carrossa del 
Rei Gaspar, al mig del recorregut. El 
recorregut va finalitzar amb la salu-
tació des del balcó de l’ajuntament.

A Lloret de Mar, l’arribada dels 

tres Reis es va produir com és ha-
bitual des de fa uns anys, a la plaça 
de la Vila. A les sis de la tarda, feien 
acte de presència en cotxes desca-
potables. Després de saludar l’alcal-
de i les autoritats locals, van pujar 
al balcó de l’ajuntament, on el Rei 
Melcior va explicar a la mainada 
concentrada el llarg viatge que ha-
vien fet i els va preguntar si s’havien 
portat bé aquest darrer any. També 
els va demanar que anessin a dor-
mir ben d’hora.

Un cop fet el parlament, el seguici 

reial van pujar a les carrosses i, pas-
sant pel passeig marítim i la riera, es 
van dirigir al pavelló on van rebre la 
canalla i van recollir les seves cartes.

Tant a  Blanes com a Lloret es van 
repartir caramels sense gluten, aptes 
per a celíacs. Els dos ajuntaments 
han estat novament uns dels mu-
nicipis catalans que s’han afegit a la 
campanya Cap Nen Celíac Sense Ca-
ramels, que du a terme l’Associació 
de Celíacs de Catalunya.  yy

Visca els tres Reis de l’Orient!

bLanEs - LLorET dE mar

El rei Baltasar a Blanes. Foto Yoyo

El rei Melcior saludant a la mainada a Lloret de Mar. Foto M. A. Comas

«a blanes i Lloret es van 
repartir caramels sense 

gluten»

«a blanes van arribar en 
vaixell; i a Lloret, en cotxe»

Un any més, els infants de Blanes i Lloret van viure, la nit del 5 al 6 de gener, les hores més màgiques 
de l’any. Ses Majestats de l’Orient, Melcior, Gaspar i Baltasar, van visitar els dos municipis i van 
deixar als més petits de la casa els regals que havien demanat. En algun cas, però, hi va haver carbó. 
Abans de repartir els regals, van passar per diversos carrers dels dos municipis

Del 30 d’abril al 2 de maig, el con-
grés mundial TBEX Costa Brava 
Catalunya portarà a la destinació 
800 bloguers de viatges, escriptors 
de mitjans virtuals i creadors de 

continguts. Es reuniran al Palau de 
Congressos Olympic per assistir a 
conferències especialitzades sobre 
blogs de viatges i per compartir co-
neixements i experiències. Tindrà 
un impacte mínim de 200 milions 
d’impressions a Internet.

La Costa Brava és l’única desti-
nació del món que acull dues edi-
cions del congrés més important 
del món de bloguers de viatges.

El congrés TBEX Costa Bra-
va Catalunya és una acció de 
promoció i comunicació digital 

impulsada i organitzada pel Pa-
tronat de Turisme Costa Brava 
Girona de la Diputació de Giro-
na, l’Agència Catalana de Turisme 
de la Generalitat de Catalunya i 

Lloret Turisme. Compta, també, 
amb la col·laboració i participació 
dels vuit consells comarcals giro-
nins, Turisme de Barcelona, els 
patronats de Turisme de Lleida, 
Tarragona i Barcelona, i el sector 
turístic privat, que amb anteriori-
tat i posterioritat al congrés, oferi-
ran als participants 20 programes 
complementaris d’activitats per 
donar-los a conèixer la destinació.

L’alcalde de Lloret de Mar, Romà 
Codina, ha manifestat que «avui 
en dia les opinions de tercers a 
les xarxes són les més valorades; 
aquests bloguers són prescriptors 
amb molts seguidors i és per tant 
una gran oportunitat poder aco-
llir-los a la nostra vila.»

El vicepresident de la Diputació 
de Girona i del Patronat de Turis-
me Costa Brava Girona, Miquel 
Calm, ha comentat que «és un 

orgull i una responsabilitat molt 
grans tornar a acollir aquest esde-
veniment congressual a la demar-
cació perquè ens permet exposar 
els nostres valors als principals 
opinadors i prescriptors de viatges 
del món digital amb el risc que els 
agradem o desagradem». 

El Patronat de Turisme Costa 
Brava Girona fa cinc anys que es 
va iniciar en el camp de la pro-
moció turística a través de les 
xarxes socials i mitjans digitals, 
essent una destinació pionera a 
Europa. Concretament, ja a l’any 
2012, el Patronat de Turisme va 

impulsar, amb la col·laboració 
del sector públic i privat turístic 
de la demarcació, la primera edi-
ció de TBEX EU Costa Brava, a la 
ciutat de Girona, en la qual van 
participar 350 bloguers, que van 
generar un impacte a les xarxes 
socials de 147 milions d’impres-
sions i van arribar a 28 milions de 
persones de 63 països. yy

Lloret, capital mundial dels bloguers de viatge

 LLorET dE mar

Presentació del congrés. Foto M. A. Comas

«Hi haurà un mínim de 200 
milions d’impressions a 

internet»

«Es reuniran a Lloret, 
800 bloguers de viatges, 

escriptors de mitjans 
virtuals i creadors de 

continguts»
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El projecte consisteix en conver-
tir la calçada interior del passeig 
Verdaguer, la rambla Romà Bar-
nés, les places Espanya i de la 
Torre i el carrer Prat de la Riba 
en un vial d’un sol nivell.

L’objectiu és millorar la mobi-
litat del sector i l’accessibilitat de 
les persones. 

S’ha aconseguit una subvenció 
de 500.000 euros de la Direcció 
General de Turisme de la Gene-
ralitat. La modificació de la par-
tida pressupostària per perme-

tre l’obra es va aprovar en el ple 
del passat 22 de setembre.

En aquell moment, l’alcalde 
Romà Codina, assegurava, “cal 
remodelar aquest vial perquè 
ofereix una imatge tercermun-
dista”. Segons Codina, “la vorera 
és molt estreta i quan es troben 

dos vianants de cara, un ha de 
baixar. Això no ens ho podem 
permetre”.

El 6 d’octubre, es va aprovar el 
plec de condicions per treure a 

licitació les obres amb un pres-
supost de 802.645,17 euros més 
IVA. La licitació s’ha fet de ma-
nera simultània a la tramitació 
per a l’aprovació definitiva del 
projecte per no patir més endar-
reriments, segons el consistori.

Al concurs s’hi van presentar 
tres empreses. Aglomerats Giro-
na SA, va fer una oferta, IVA a 
part, de 565.864,84 euros i unes 
millores per import de 40.132,43 
euros.

També s’hi van presentar: 
Obres i Paviments Brossa SA, 
que oferia 767.890,63 euros i 
unes millores de 7.500 euros; i 
Obres i Paissatge SLU, que ofer-
tava 690.274,85 euros amb unes 
millores de 17.587,50 euros.

El termini d’execució serà de 
16 setmanes i s’hauran d’acabar 
les obres abans del 27 de març 

de 2015, perquè no hi hagi en-
trebancs durant la Setmana San-
ta, inici de la temporada turís-
tica.

Les obres han començat 
aquest desembre per la zona 
més propera al Museu del Mar 
i s’aniran fent per trams, amb 
l’objectiu que els veïns que tenen 
aparcaments tinguin la mínima 
afectació possible. A més, men-
tre durin els treballs, els veïns 
que tinguin un aparcament en 
aquest sector, podran demanar 
una plaça gratuïta a la plaça Pere 
Torrent.

Des de bon principi, l’equip de 
govern ha demanat paciència als 
veïns, “perquè l’obra és comple-
xa”. En un dels plens que es va 
tractar aquest tema, també va 
quedar clar que aquestes obres 
no s’haurien de tocar si en un 
futur es construís l’aparcament 
soterrani del passeig marítim, 
ara per ara, un tema aturat pel 
cànon que es vol cobrar des del 
govern central. yy

En el judici celebrat el dilluns 12 
de gener, Josep Castiella, s’ha li-
mitat a admetre amb un simple 
‘Sí’ cada vegada que el fiscal i les 
acusacions li preguntaven sobre si 
havia comès els abusos. Castiella 
feia els tocaments als nens, que te-
nien entre 4 i 9 anys, durant casals 
d’estiu, de Nadal o mentre donava 
classes particulars.

L’acusat s’enfronta a una con-
demna global de 105 anys de pre-
só i a pagar una indemnització de 
108.000 euros. A més dels abusos, 
la fiscal també l’acusa d’un delicte 
d’elaboració i d’un altre de tinença 
de pornografia infantil. La defensa 
demana una condemna de 28 anys. 

El reconeixement dels abusos 
que ha fet Castiella ha permès 
escurçar substancialment el ju-
dici. Inicialment, havia de durar 
quatre jornades però finalment 
ha quedat reduït a un sol dia. 
Després que admetés els càrrecs, 
les acusacions i la defensa han re-
nunciat a la declaració dels testi-

monis i les víctimes (cosa que ha 
evitat que els menors passessin 
per sala), i el judici ha quedat vist 
per a sentència.

Els que sí han declarat han es-
tat dos pèrits, proposats per la 
defensa, que han analitzat l’estat 
mental del processat. Els doctors 
-un home i una dona- han sostin-
gut que Josep Castiella pateix un 
trastorn de la personalitat perquè, 
quan era jove, dos fets que va viu-

re li van acabar provocant danys 
al cervell, una caiguda en bicicleta 
que li va provocar un traumatisme 
cranial que, segons els doctors, 
li va afectar un lòbul del cervell i 
una intoxicació amb monòxid de 
carboni durant una rua de Car-
naval. Segons els doctors, tant la 
caiguda com la intoxicació també 
van contribuir a què el proces-
sat fos fred, insensible i que patís 
moments de “descontrol impre-

visibles”, que li feien cometre els 
abusos, tot i saber que allò que feia 
estava malament.

Les tres acusacions particu-
lars demanen penes que s’enfilen 
fins als 88 anys de presó (perquè 
cada advocat representa alguns 
dels menors). Dues d’elles, en-
capçalades pels advocats Carles 
Monguilod i Benet Salellas, re-
coneixen l’atenuant de confessió. 
Salellas, però, demana que un 

cop Castiella surti de la presó, no 
pugui fer més de monitor ni por-
tar a terme cap mena d’activitat 
amb infants durant un termini 
de 6 anys.

L’última de les acusacions, en-
capçalada pel lletrat Joan Comas, 
no reconeix l’atenuant de confes-
sió. L’advocat, que representa tretze 
famílies, assegura que el reconeixe-
ment dels abusos per part de Casti-
ella arriba “tard i malament”.  yy

Comencen les obres del passeig Verdaguer

Castiella admet els abusos a menors

LLorET dE mar

LLorET dE mar - acn

Primers treballs al passeig Verdaguer. Foto M. A. Comas

Castiella durant una vista d’apel·lació, el setembre passat. Foto ACN Josep Castiella ingressa a la presó, setembre de 2012. Foto ACN

«L’obra es fa per trams per 
reduir les molèsties als 

veïns»

«Els treballs han d’estar 
acabats abans de setmana 

santa»

El monitor de Lloret de Mar, Josep Castiella, reconeix haver abusat sexualment de disset menors i gravar-se fent una fel·lació a un d’ells. Els fets van 
passar entre l’estiu de 2011 i principis de 2012. El veí de Lloret és a presó des del setembre de 2012. El judici ha quedat vist per a sentència.
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Aquest primer bany es va orga-
nitzar anys enrere per reclamar 
la piscina municipal. Ara, un 
cop aconseguit l’objectiu, l’acte es 
manté a nivell lúdic i festiu. 

Aquest 2015 s’ha tornat a fer 
al mar. L’any passat, de manera 
excepcional, es va organitzar a la 
piscina olímpica, a pocs dies de la 
seva inauguració.

Francesc Marqués, portaveu 
de l’organització, explicava que 
des del primer moment van tenir 
molt clar que el bany s’havia de fer 
al mar, “fins i tot l’any passat, els 
més veterans, quan van acabar de 
la piscina, se’n van anar a banyar 
al mar”.

Abans de banyar-se, s’escalfa per 
evitar lesions. Segons Marqués, el 
moment d’entrar a l’aigua és el més 
complicat, “hi ha gent que surt 
immediatament. D’altres hi pas-
sen 20 o 25 minuts”. A la sortida, 
una bona dutxa i alguna cosa ca-
lenta per recuperar-se.

Després del bany, es van lliurar 
els premis a les persones que por-
ten 5, 10, 15 o 20 anys participant 
en aquesta activitat. “En Marc 
Sala és l’únic que s’ha banyat cada 
any”.

Els números de la piscina
Un any després d’inaugurar-se la 
piscina municipal de Lloret, en-
cara no s’han tancat els números.

D’una banda, l’Ajuntament re-
clama a l’empresa 974.000 euros 
en concepte de demores, obra no 
executada i despesa de gas i elec-
tricitat abans de lliurar l’obra.

De l’altra, l’empresa demana 
1,6 MEUR a l’Ajuntament pel 
sobrecost de les obres execu-
tades que no s’havien pressu-
postat inicialment. En aquest 
cas, l’oposició -majoria en el 
consistori-, no vol pagar unes 
millores que no van passar pel 
plenari fins que es van demanar 
els diners.

A l’agost del 2013, el govern 
va portar a ple un acord que no 
va prosperar per compensar les 
dues quantitats. Ara, un any i 
mig després, el Millor presenta-
va una moció per aconseguir els 
974.000 euros. CiU i ERC van 
posar sobre la taula una esmena 
a la totalitat al considerar que 
el primer que s’havia de fer era 
anul·lar el procés iniciat temps 
enrere, segons explicava la regi-
dora d’Esports, Ester Olivé.

Marc Fuertes, del Millor, con-
sidera que “el govern només s’ha 

mogut quan la meva formació ha 
presentat la moció; i a sobre, l’ha 
copiat”. 

Joan Bernat, del PSC, lamenta 

que “només hagin declarat dues 
persones a la comissió de la pis-
cina que els grups de l’oposició 
varem forçar per aclarir les res-

ponsabilitats del sobrecost”.
Finalment, l’esmena a la tota-

litat a la moció del Millor es va 
aprovar per unanimitat. yy

21è primer bany de l’any a Lloret de Mar
LLorET dE mar

Nombrosa participació al primer bany. Foto M. A. Comas

Abans d’anar
al dentista,
truqueu a    

Pròtesis dentals,  endodòncies, ortodòncies, odontologia infantil,
implants, tractaments de genives, sol.lucions per l'halitosi,

blanquejaments, cosmètica dental

C. Torrentó, 31 · 17310 Lloret de Mar · Tel. 972 090 747
www.clinicasodontored.com

Ofertes
especials

fins al 15
de març
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El setembre de 2013, arran d’una 
proposta d’acord presentada per 
EUiA-ICV, el ple municipal de 
Blanes va aprovar per unanimitat 
fer un reconeixement a l’alum-
nat de batxillerat que destaqués 
en els treballs de recerca del seu 
currículum educatiu. També es 
va acordar difondre i exposar en 
espais municipals els treballs que 
resultessin premiats.

En diverses reunions mantin-
gudes per l’Ajuntament amb les 
direccions dels instituts públics 
de Blanes (Sa Palomera, Serra-
llarga i S’Agulla) es va acordar el 
procediment per a la selecció dels 
treballs, l’atorgament dels premis i 
la difusió i exposició dels treballs 
premiats. D’aquesta manera, els 
equips docents de cada institut es 

van encarregat de fer una primera 
selecció dels vuit millors treballs 
de recerca i, entre tots aquests, van 
triar un primer i un segon premi. 
Cada direcció o l’equip docent ha 
certificat i concretat l’atorgament 

dels dos guardons en els respec-
tius centres. 

Aquest desembre s’han lliurat 
els primers premis. Els tres gua-
nyadors han estat Ivan Caño, de 
l’institut Serrallarga (Estudi de 
l’evolució de la música formal); 
Oriol Frigola, del S’Agulla (Simu-

lador d’òrbites interplanetàries), i 
Arnau Blanch, del Sa Palomera 

(Desenvolupament d’una aplicació 
turística per a telèfons mòbils). 

Els finalistes han estat: Viole-

ta Planells (Visió i aprenentatge), 
Pau Romero (Creació i adaptació 
de sistemes d’escriptura al català) i 
Adrià Sánchez i Hèctor Nuñez (El 
vulcanisme d’Hostalric).

Al primer classificat de cada 
institut se li ha lliurat un premi 
de 500 €, mentre que al segon 

classificat de cada institut se li ha 
entregat un premi de 300 €, totes 
dues quantitats en metàl·lic. Els 
alumnes destinaran els diners a la 
matrícula dels estudis del curs se-
güent o bé a compres de material 
educatiu. També se’ls ha concedit 
a cadascun d’ells un diploma acre-
ditatiu. En el cas del segon pre-
mi concedit al treball de recerca 
d’Adrià Sánchez i Héctor Núñez, 

els dos alumnes han compartit 
l’import.

L’alcalde Josep Marigó, ha valo-
rat positivament aquesta primera 
edició de l’experiència, que confia 
que tindrà continuïtat durant els 
propers anys: “Feia falta que a Bla-
nes hi hagués un reconeixement 
en l’etapa final dels alumnes que ja 
marxen a estudiar a d’altres llocs. 
És un agraïment doble que se li fa 
a les seves aptituds, així com una 
distinció de la ciutat a la feina que 
han fet”.

Els treballs premiats i finalistes 
s’han pogut veure a la Sala Gar-
cía-Tornel del carrer Ample. yy

Hi ha hagut 20 treballs presentats 
que s’han dividit en diverses catego-
ries: la categoria “A” és per a joves de 
15 a 18 anys; la “B”, per a nois i noies 
de 19 a 25 anys, i la “C”, per a parti-
cipants de 26 a 29 anys. Per últim, la 
nova categoria fora de concurs s’ha 
creat per a nois i noies de 12 a 14 
anys, amb un únic premi. 

En la categoria “A”, el primer 
premi ha estat per Martí Casal 
Pelegrí, de Barcelona, amb el relat 
“Un rampell de sobreria”, mentre 
que la finalista ha estat Helena 
Sánchez Buixeda, de Blanes i estu-
diant a l’Institut Serrallarga, amb 
l’obra titulada “Ni el teu reflex”. 
A tall d’anècdota, val a dir que 
el guanyador del primer premi, 
Martí Casal, va ser finalista en la 
darrera edició dels Bolleré. 

Per la seva banda, el relat “L’es-
tiu precedeix a la tardor”, signat 

per Eli Obrador, de Barcelona, 
ha guanyat el primer premi de la 
categoria “B”, i el finalista ha estat 
Germán Bartolomé Cerdà, de Bla-
nes, amb l’obra titulada “Valents”.

En la nova categoria fora de 
concurs ha guanyat Iker Pascu-
al Herrera, un jove de Lloret que 
estudia a l’Institut Serrallarga de 
Blanes, amb el relat “Saturno”. Per 

últim, respecte la categoria “C” 
per a joves de 26 a 29 anys, el jurat 
ha declarat el premi desert, des-
prés d’haver descartat l’únic relat 
que s’hi ha presentat.

Durant l’acte de lliurament de 
premis, també es va fer la presen-
tació de la publicació web dels 
quatre relats guanyadors i finalis-
tes de l’anterior edició dels premis, 
a la qual es pot accedir a través del 
següent enllaç: http://blanes.cat/

bollere. Es tracta dels següents re-
lats i autors: “Despertar”, de Natà-
lia Díez (1r premi “A”); “Les xarxes 
al capvespre”, de Cristina Fernán-
dez (1r premi “B”); “Permutació 
variable”, de Martí Casal (finalista 
“A”); “Mosleh”, de Maria Joanco-

martí (finalista “B”), i “Un aniver-
sari Especial”, de Clara Izquierdo 
(menció especial del jurat).

El concurs deu el seu nom al 
paper de fumar que utilitzava la 
Generació del 27, que es va carac-
teritzar per la joventut dels seus 

membres, perquè representava 
un corrent literari amb voluntat 
de canvi i per ser defensora de la 
llibertat. Per aquest motiu, es va 
escollir el nom de Bolleré com a 
homenatge a la joventut i per pro-
moure la creació artística. yy

Premien els millors treballs de recerca 
dels estudiants de batxillerat 

VIII Concurs de Relats Breus Bolleré 

bLanEs

bLanEs

Un dels guardonats visitant l’exposició. Foto Yoyo

Una de les guanyadores del concurs. Foto Yoyo

«ivan caño, oriol Frigola 
i arnau blanch han fet els 

millors treballs»

«Els guanyadors han rebut 
500 euros i els finalistes, 

300»

«Els premis s’han convocat 
per primera vegada»

«s’han presentat 20 
treballs»
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L’Associació Recull Rural i Arte-
sà de Lloret (RRALL) i l’Associ-
ació de Comerciants de Lloret de 
Mar,han treballat conjuntament 
per a difondre les finalitats de 
l’entitat i la recuperació de ma-

terial que formava part de la pa-
gesia, el món rural i artesà de Llo-
ret de Mar a través de l’aparador 
d’una botiga per llogar. 

“Quan arriba la temporada bai-
xa un bon nombre de comerços a 
Lloret tanca, la qual cosa fa que 
alguns carrers no es vegin acom-
panyats per la sensació d’escalfor 
que dóna la llum dels comerços 
oberts, com passa en els mesos en 
què l’activitat comercial és més 
intensa”, segons explica Francesc 
Alsina, portaveu dels comerci-
ants. 

Enguany, des de l’Associació de 
Comerciants han volgut buscar 
col·laboracions amb entitats del 
poble per aprofitar els locals buits 
i, així, “donar llum als carrers i 

difondre els actius d’aquestes as-
sociacions”.

Per poder tirar el projecte en-
davant, es va disposar durant les 
festes nadalenques d’un local que 
estava per llogar al carrer Rec-
toria, 3, a tocar de la plaça de 
l’Església, cedit per Anna Rosa 
Fàbregas Reboll. El RRALL hi 
va presentar una petita mostra, 
d’una part de l’actiu que aques-
ta associació disposa, al mateix 
temps que participava en el con-
curs de pessebres de l’Associació 
de Pessebristes de Lloret. 

L’Associació Recull Rural i Ar-
tesà (RRALL) està recollint, res-
taurant i catalogant eines i mate-
rial del món rural de Lloret amb 
la intenció d’obrir un museu a la 
vila. 

Fa més de cinc anys, els comer-
ciants, van buscar la col·laboració 
d’una galeria d’art de la comarca 
de la Selva per poder “vestir”, amb 
obra dels seus artistes, alguns apa-
radors de les botigues buides que 
queden en carrers considerats se-
cundaris. Finalment no es va poder 

portar a terme degut a problemes 
tècnics i d’infraestructura, tot i que 
segueixen fent les gestions i les ne-
gociacions perquè ben aviat aques-
ta iniciativa pugui ser una realitat. 
En tot cas, aquestes festes, ja hi ha 
hagut un primer aparador-museu.

A l’hora d’analitzar comercial-

ment el 2014, Alsina assegura que 
ha estat un any “curiós”.

Les rebaixes d’ara fa un any van 
funcionar bé. El mes de maig tam-
bé va ser bo perquè Lloret de Mar 
va acollir diversos esdeveniments. 
Fins a juliol i agost, la resta de me-
sos van ser fluixos. La temporada 

alta es va veure perjudicada per les 
inclemències del temps. El desem-
bre també va tenir dies bons amb 
les compres de Nadal, Cap d’Any i 
Reis. Als mesos de tardor, segons 
Alsina, “el comerç no va acabar de 
rebre les bones sensacions d’alguns 
indicadors econòmics”. yy

Lloret transforma un aparador en museu 
LLorET dE mar

Un dels aparadors de la botiga. Foto M. A. Comas

«Una botiga en lloguer 
ha acollit el material de 

l’associació recull rural i 
artesà»

«Els comerciants 
qualifiquen l’any de 

“curiós”»

Combustible de qualitat
al millor preu

Galp Blanes: polígon de l'estació
Galp Blanes 2: hospital de Blanes
 (obert 24 hores)
Galp Palafolls
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CiU, EUiA-ICV i la regidora no 
adscrita hi han votat en contra.

El pressupost de l’Ajuntament 
de Blanes per aquest any 2015 pre-
veu uns ingressos de 45,90 MEUR 
i unes despeses de 45,71 MEUR, 
amb unes inversions de 891.000 
euros. 

Segons el govern del PSC, “els 

pressupostos municipals pel 
2015 estan en la línia dels que 
ja s’han aprovat els tres darrers 
anys: es continua mantenint la 
contenció dels ingressos i les 
despeses. Es tracta d’uns núme-
ros que també segueixen adap-
tant-se necessàriament a les es-
trictes directrius que suposa el 
compliment del Pla d’Ajust Eco-
nòmic aprovat al 2012”.

Seguint la línia dels pressupos-
tos del 2014, continuen donant 
una especial atenció als àmbits 
socials i d’atenció a les persones 
i famílies amb necessitats. 

L’altre sector en què incideix el 
nou pressupost és el de l’activitat 
econòmica local, amb diversos in-
centius per reactivar-la. Un d’ells 
és la partida de 30.000 € destinada 
a l’emprenedoria i als autònoms en 
l’obertura de negocis. 

Per Lourdes Fàbrega, regidora 
no adscrita, “és un pressupost gris 
i que no té visió de ciutat”. Com en 
d’altres ocasions, ha afirmat que 
no té confiança en la manera de 
treballar de l’àrea d’Hisenda. Per 
Fàbrega, “en un any electoral cal-
dria buscar consens”.

Per Víctor Catalan d’EUiA-

ICV, “és un pressupost incom-
plert perquè les ordenances fis-
cals i preus públics no han passat 
pel ple”. També hi troba a faltar 
polítiques progressistes. Catalan 
va lamentar que, “malgrat la mi-
noria del govern, no s’ha consul-
tat a tots els grups”.

Per Joaquim Torrecillas, de 
CiU, “és un full de ruta sense 
camí ni destí. Voldríem un pres-
supost diferent. No hi ha reclams 
per als turistes, no solucionem el 
problema de l’aparcament i no hi 
ha millores adreçades a l’activi-
tat comercial”. Torrecillas també 
va fer especial incidència a la 
“contaminació visual” que gene-
ren les deixalles que queden al 
carrer un dia sencer amb un ad-
hesiu on s’adverteix que no s’ha 
tret el dia correcte. En aquest 
sentit va agrair que el govern 

s’hagués compromès a analitzar 
i estudiar el tema.

Salvador Tordera, del PP, ex-
plicava que la seva formació ha 
pactat el pressupost amb el PSC 
i ha votat afirmativament, entre 
d’altres raons, “per les ajudes a fo-
mentar l’activitat econòmica i una 
partida de 50.000 euros dedicada 
a projectes de les entitats locals; 
uns diners que es repartiran des-
prés d’un concurs de mèrits”.

L’alcalde Josep Marigó ha de-
fensat la proposta i ha recordat 
que si aquest mandat no s’ha 
pogut anar a crèdit és per la si-
tuació econòmica que va deixar 
l’anterior govern, “en el proper 
mandat, es podran demanar 22 

MEUR i el govern que sorgeixi de 
les noves eleccions tindrà diners 
per a inversions”. Marigó també 

va carregar contra la manera de 
fer de l’oposició, “tenim una opo-
sició feble i amb poc criteri. Mol-

tes crítiques i cap proposta”.
El pressupost municipal per al 

2015 preveu unes inversions totals 
de 891.742 €, una xifra per a actu-
acions amb una durabilitat de més 
d’un any. No es tracta de projectes 
constructius de gran volum, sinó 
de millores en diversos aspectes 
relacionats amb els serveis i l’aten-
ció a la ciutadania.

La més destacada, amb una 

quantitat assignada de 461.984 €, és 
la que es destinarà per fer obres 
de millora en infraestructures 
del clavegueram, recollida i trac-
tament d’aigües residuals. 

D’altra banda, es destinaran 
125.499 € en projectes de millo-
ra de processos i sistemes de la 
informació. yy

El conductor d’un vehicle d’alta 
gamma que circulava el dia 24 de 
desembre per l’avinguda de l’Es-
tació en direcció sud es va ado-
nar, en plena marxa, que se li ha-
via incendiat el motor. Immedia-
tament es va aturar al marge del 
vial i els ocupants dels vehicles 
que anaven darrere d’ell també es 
van aturar per ajudar-lo, avisar la 
Policia Local i activar el protocol 
d’emergències. 

A més de la Policia Local, tam-
bé van acudir a l’emergència dos 
camions del cos de Bombers, 
una ambulància del SEM de su-
port vital bàsic i Mossos d’Es-
quadra. Els bombers es van en-
carregar d’apagar el foc, tot i que 
la maniobra els va costar força 
estona, prop de tres quarts d’ho-
ra, ja que les flames no acabaven 
d’extingir-se. El cotxe va quedar 
totalment calcinat, és a dir, sinis-
tre total. 

En el moment de produir-se 

l’incendi, el cotxe estava ocupat 
pel conductor i la seva dona. 
Cap d’ells dos va resultar ferit, si 
bé els sanitaris de l’ambulància 
van atendre el conductor d’un 
atac d’ansietat per l’ensurt que 
havia patit.

L’hora de l’incident i la zona 
on es va produir van generar un 
gran nombre de curiosos i l’efec-
te badoc entre molts conductors. 
Les marques que van deixar les 
flames s’han pogut apreciar du-
rant molts dies. yy

El PSC i el PP aproven el pressupost de 
Blanes per aquest 2015

Crema un cotxe a la zona industrial

bLanEs - j. FErrEr

bLanEs

«Hi ha 891.742 euros per a 
inversions»

«ciU, EUia-icV i la regidora 
no adscrita hi voten en 

contra»

«El pressupost segueix pla 
d’ajust Econòmic aprovat 

al 2012»

Els bombers intentant apagar el foc. Foto Jordi Masbernat
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Els comptes del 2015 tenen 17 vots 
a favor d’un total de 21. L’aprova-
ció es va fer en una sessió plenària 
carregada de retrets i amb canvi 
de cadires. Cinc dels sis regidors 
del Millor van passar a ser no 
adscrits. Aquesta situació va pro-
vocar diversos canvis a la taula 
de treball de la Sala de Plens. A la 
dreta del govern: PP, i regidors no 
adscrits (5 ex Millor i 1 ex PSC). 
A l’esquerra de CiU, PSC, Millor, 
ICV i ERC.

El pressupost 2015 de l’Ajunta-
ment de Lloret de Mar s’aprova 
amb els vots de CiU, ERC, PSC, 
ICV i els 5 ex regidors del Millor.

Hi voten en contra Millor (1 re-
gidor), PP (2) i el regidor no ads-
crit des del principi del mandat, 
Josep Cortés.

El pressupost de l’Ajuntament 
de Lloret s’eleva a 62.317.935 eu-
ros, la majoria corresponen a la 
corporació (62.128.215). La res-
ta són per als mitjans de comu-
nicació municipal, amb poc més 
de 317.000 euros; i Lloret Turis-
me, amb més d’1,4 MEUR. L’ín-
dex d’endeutament actual és del 
58’95%. A finals del 2015, serà del 
55’55%. Per poder invertir a crè-
dit, s’ha d’estar per sota del 75%.

El regidor d’Hisenda, Arseni 
Frigola, explicava algunes de les 
inversions previstes: “la planta 
de triatge, una despesa que va a 
càrrec de la Generalitat; la nova 
seu de la Policia Local i Protecció 
Civil o la reparació de diverses 
vies públiques”. En total hi ha una 
partida de 7 milions repartits en 
51 projectes.

Jordi Orobitg, d’ERC i soci de 
govern de CiU, explicava l’evo-
lució de l’endeutament aquests 
darrers 4 anys, “l’any 2011 era del 
115% i ara estem parlant del 55%. 
L’Ajuntament que hi hagi a par-
tir del maig es trobarà amb una 
bona situació econòmica”. També 
recordava que “el govern en mi-
noria de CiU i ERC va aprovar el 
primer pressupost amb el suport 
del PSC. Els dos exercicis se-
güents, amb PSC i ICV; i aquesta 
darrera proposta, amb 17 dels 21 
regidors”.

Per Marc Fuertes del Millor, 
“els partits de l’oposició que apro-
ven la proposta del govern ho fan 

a canvi d’intervenir en petites 
partides que després es poden 
modificar en qualsevol moment. 
El que es fa al final d’any no té res 
a veure amb el que s’aprova ara”. 
Fuertes va ser especialment crític 

amb el preu de l’aigua i els viat-
ges de regidors a fires de turisme. 
També es va preguntar si la pis-
cina és viable, “fins ara no n’hem 
vist els números”.

L’exregidor del Millor, Fernando 
Manuel Barbero agraïa la disposi-

ció del govern a escoltar les seves 
propostes i destacava una partida 
nova de 165.000 euros per arreglar 
l’aparcament de Can Xardó. Josep 
Cortés, regidor no adscrit, apunta-
va que “es recapten 20 milions més 
en impostos i no reverteixen en la 
millora dels serveis”

El PSC i ICV, que ja havien donat 
suport al pressupost del 2014 i a les 
ordenances del 2015, van destacar 
que es potencien les partides soci-
als i les de foment de l’activitat eco-
nòmica. Per Francisco Rodríguez 
Pacions (ICV-EUiA), “al regidor 
d’Hisenda mai li podem dir que 
no. Ens ho posa molt fàcil”.

Joan Bernat (PSC) va mostrar 

la seva satisfacció per haver po-
gut treballar per als ciutadans. 
“hem incidit en la promoció eco-
nòmica, les millores als barris, 
les inversions a les escoles o l’es-
talvi energètic, entre d’altres. En 
definitiva, hem estat útils des de 
l’oposició.” Per recordar, “la terce-
ra força no podia tenir l’alcaldia”.

El PP va lamentar, un any més, 
que el govern els hagi oblidat a 
l’hora de negociar. Enric Mar-
tínez va apuntar algunes partides 
que es podrien haver destinat a 
altres objectius, “en uns moments 
de necessitats, els 60.000 euros 
previstos per al Tercer Món es 
podien dedicar a beques de men-
jador i llibres de famílies lloreten-
ques”. Martínez també va parlar 
del servei de platges, “podria cos-
tar menys amb una gestió pròpia”, 
o dels diners gastats en subscrip-
cions a diaris.

L’alcalde Romà Codina va tan-
car el tema parlant de pressupos-
tos “realistes”. També va destacar 
que aquests darrers quatre anys 
s’han fet coses i s’ha retallat el 
deute, “en 16 milions d’euros. De 
47 MEUR s’ha passat a 31”. Va 
qualificar “d’històric” aprovar un 
pressupost amb 17 dels 21 vots, i 
va apuntar alguns objectius per 
als propers anys, “fer un hospital 
nou per a la gent gran o l’aparca-
ment del passeig, sempre que no 
hi hagi el cànon que ens demanen 
actualment de 80.000 euros”.

Després del ple de pressupos-
tos, n’hi va haver dos més: l’ordi-
nari del desembre, amb 16 punts, 
i un d’extraordinari i urgent. Les 
sessions van començar a les sis de 
la tarda i van acabar passada la 
mitjanit. yy

Lloret aprova un pressupost de 62,3 MEUR 
LLorET dE mar - j. FErrEr

«El pressupost es va 
aprovar amb el vot de 17 

dels 21 regidors»

Nova distribució dels regidors a la sala de plens, els no adscrits a la dreta del govern i PP. Foto M. A. Comas

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%
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L’escola torderenca ha guanyat 
el 16è Concurs Escolar sobre la 
Marató de TV3. El cartell guanya-
dor ha estat elaborat per la classe 
de 4t ESO A. Sobre el fons d’un 
quadern, un cor dibuixat amb un 
bolígraf de tinta vermella de gran 
intensitat protagonitza l’obra gua-
nyadora. 

El concurs ha donat als joves 
l’oportunitat d’interpretar artísti-
cament conceptes que han après 
en les conferències divulgatives 
sobre les malalties del cor.

Massimo Cova, el professor de 
dibuix, valora molt positivament 
el premi, “ha estat una gran ale-
gria i una gran satisfacció. S’ha 
treballat en grup i aquest reconei-
xement suposa una injecció d’au-
toestima per als estudiants”

Com a premi, tota la classe po-
drà passar dos dies en un alberg 
amb totes les despeses pagades, 
“podem triar qualsevol alberg de 
la Generalitat, les dates i passar-hi 
dos dies amb les despeses de des-
plaçament, allotjament, àpats i ac-
tivitats pagades”.

Es tracta d’una proposta de 
“gran valor visual i d’una moder-
nitat excepcional”, que funcio-
na com a “poesia visual”, segons 
ha valorat Joan Pere Viladecans, 
membre del jurat de la 16a edició 
del concurs. Xavier Mariscal, que 
també n’ha format part, ha posat 
de manifest “l’execució impecable 
de l’obra” i la “força del concepte”. 

El dia 14 de desembre, una dele-
gació de l’escola va ser en directe a 
La Marató que conduïen Mònica 
Terribas i Quim Masferrer. yy

Lloret de Mar s’ha tornat a bolcar 
un any més amb La Marató de TV3 
i les diferents activitats programa-
des els dies 13 i 14 de desembre 
han aconseguit recaptar 8.391 eu-
ros. Aquest import és la recapta-
ció de les propostes organitzades 
pels Amics del Country, amb una 
caminada i un ball solidari; l’esplai 
Bimbirimboines, que va organit-
zar diferents activitats infantils; el 
Casal Municipal de la Gent Gran, 
amb el concert de Nadal; els veïns 
del Rieral, amb la Cursa Solidària 
del Rieral; el Centre Excursionista, 
amb la pujada al Montgròs; Lloret 
Voluntari, amb la Quina Solidària, 
i el restaurant la Campana, que va 
donar a La Marató un tant per cent 
de la recaptació feta durant el cap 
de setmana i una part del sou dels 
treballadors.

A banda de les activitats orga-
nitzades a Lloret, caldria sumar-li 
les aportacions que, a títol parti-
cular, han fet molts lloretencs a 
través de les trucades telefòniques 
al 905 11 50 50. Després del cap de 
setmana de la Marató, també hi va 
haver entitats que van organitzar 
activitats per a recollir diners.

El dia del programa especial, la 
recaptació va fregar els 9 MEUR, 
una xifra que ha anat creixent. La 
recollida de diners es manté ober-
ta fins el 31 de març.

Cap de setmana intens a Blanes
Aquest any hi ha hagut més d’una 
quinzena d’iniciatives que han 
implicat centres educatius, esco-
les de dansa, entitats, empreses, 
departaments de l’Ajuntament i 
establiments del municipi. Tots 
ells han bategat amb l’ajut de to-
tes les persones que, amb les seves 
aportacions econòmiques, han fet 
possible que la recollida de diners 
hagi estat un èxit. 

Un dels actes més participatius 
ha estat la marxa popular que va 
organitzar l’Agrupament Escolta 
i Guia Pinya de Rosa, inclosa al 
cicle commemoratiu dels 50 anys 

que ha complert l’entitat. Per re-
captar diners a favor de la Marató 
de TV3, el CAU també va organit-
zar d’altres activitats durant el cap 
de setmana de la Marató. 

Dues de les entitats blanenques 
que han col·laborat en la recollida 
de diners, lliurant el que van re-
captar a l’AEiG Pinya de Rosa, han 
estat les Associacions de Veïns 
de Raval i Sa Carbonera. Ho han 
fet a través de les representacions 
del Pessebre Vivent de dissabte 
i diumenge. Entre tots dos dies, 
unes 2.000 persones van visitar el 
muntatge que es va allotjar al pati 
interior de l’Església Santa Maria. 

L’Associació Manaies de Blanes 
s’ha sumat enguany per primera 
vegada a la Marató.

Especialment espectacular ha 
estat la iniciativa que varen dur a 
terme el professorat, pares i mares i 
alumnes del Col·legi Cor de Maria. 
A les 12 del migdia del diumenge 

dia 14, des del passeig de Mar, ar-
ran de mar, van fer una multitudi-
nària enlairada de globus de color 
vermell en forma de cor, en al·lusió 

a la malaltia a la qual es dedicava 
enguany la Marató de TV3. 

El lema escollit per titular l’ac-
tivitat d’aquest centre educatiu va 
ser Fem volar el cor per la Marató 
de TV3. 

Molt a prop del lloc on es va fer 
la marxa popular de l’Agrupament 
Escolta i Guia Pinya de Rosa, al 
costat de l’escenari del Banc dels 
Músics del passeig de Mar, també 
va tenir lloc una altra activitat que, 
en aquest cas, es feia per tercer any 
consecutiu. Es tractava de partici-
par en un tastet de cuina interna-
cional que organitzava l’Oficina de 
Català de Blanes, presentada com 
una fira gastronòmica. 

A la Biblioteca Comarcal es va 
organitzar la tercera edició dels ja 
coneguts Llibres que curen. 

Una de les activitats més vetera-
nes que no falta mai a Blanes en 
motiu del programa televisiu soli-
dari és la que es presenta sota el tí-
tol Dansa per la Marató. Organit-
zat per l’Escola de Dansa Daina, 
aquest ha estat el 12è any que ha 
tingut lloc el festival artístic, que 
en les seves darreres edicions s’ha 
allotjat al Teatre de Blanes. 

L’altra entitat que també fa uns 
quants anys que organitza activi-
tats per a la Marató de TV3 és Ro-
taract Club Es Portell, que va cele-
brar la cinquena edició de la seva 
ja coneguda Tómbola Solidària 
durant tot el dia, des de primera 
hora del matí i fins al vespre. Per 
la seva banda, les escoles Mossèn 
Joan Batlle i Sa Forcanera van or-
ganitzar una marató de jocs i una 
cursa. yy

L’Escola Brianxa de Tordera ‘Pinta La Marató’

Blanes i Lloret bateguen amb la Marató

TordEra

bLanEs - LLorET dE mar

Obra guanyadora del concurs Pinta La Marató feta pels alumnes del Brianxa de Tordera.

Globus per la Marató del Cor de Maria de Blanes. Foto Yoyo

«La recollida de diners es 
manté oberta fins el 31 de 

març»

«Entitats i particulars han 
aportat diners per a la 

investigació»
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Gràcies per la confiança dipositada en nosaltres aquests darrers 50 anys

Els treballs encarregats per l’ACA 
i pressupostats amb un import 
superior als 370.000 euros han 
tingut un termini d’execució de 
tres mesos. Hi havia un total de 12 
pous.

La dessalinitzadora de la Torde-
ra va ser ampliada durant el 2010, 
fent possible que es dupliqués la 
seva capacitat de producció, i tam-
bé es va habilitar una nova capta-
ció d’aigua. Aquesta agafa el recurs 
a través d’una conducció que situa 
el punt de captació a centenars de 
metres mar endins i a una certa 
profunditat, amb l’objectiu d’evitar 
danys en cas de temporals. El fun-
cionament de les instal·lacions, 
ara per ara, és intermitent.

En les tres imatges que acom-
panyen aquesta notícia es poden 
veure els canvis que ha sofert la 
platja més propera a la desembo-
cadura de la Tordera en només 
un any, el més important aquestes 
darreres setmanes amb la retirada 
dels pous, un obstacle menys dels 
molts que hi ha als dos costats del 
riu i que incideixen en el movi-
ment natural de la sorra des de fa 
molts anys.

La quantitat de sorra també va-
ria a bona part del litoral blanenc. 
Tots els veïns ja saben que els 
temporals de llevant s’emporten 
la sorra; i els de garbí, la retornen. 
L’aportació de sorra que fa el riu 
també és de vital importància per 
definir la platja que hi ha cada es-
tiu. yy

Retiren els antics pous de la dessalinitzadora 
bLanEs

20 febrer 2014. Foto Yoyo

1 octubre 2014. Foto Yoyo

22 desembre 2014. Foto Yoyo
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La Policia Local de Blanes va de-
tenir el 4 de gener un individu de 
19 anys d’edat, CFO, després d’una 
espectacular persecució que va 
transcórrer per diversos carrers 
del municipi. Al detingut se l’im-
puten cinc delictes: robatori amb 
intimidació, furt de ciclomotor, 
conducció temerària, conduir un 
vehicle sense haver obtingut mai 
permís o llicència i danys de di-
versa consideració. 

Els fets van tenir lloc minuts 
abans del migdia, quan el cos poli-
cial va tenir coneixement –mitjan-
çant una trucada telefònica dels 
Mossos d’Esquadra– que s’havia 
produït un robatori amb intimi-
dació en un local comercial de la 
Rambla Joaquim Ruyra. Un cop es 
va passar la descripció física i ca-
racterístiques del presumpte autor 
dels fets a les patrulles policials, 
es va fer una primera recerca a la 
zona del voltant on s’havien pro-
duït els fets. Uns 20 minuts més 

tard, una patrulla de la Policia 
Local va observar un individu que 
conduïa un ciclomotor, i que cor-
responia a la descripció facilitada. 

En adonar-se de la presència 
de la Policia Local, el sospitós va 
iniciar una fugida per diversos 
carrers de Blanes, conduint en la 
majoria d’ells en contra-direcció, i 

creant un greu risc per a la resta 
d’usuaris que en aquells moments 
circulaven per la vila. Quan l’in-
dividu a qui s’estava perseguint 
va accedir en direcció contrària al 
Carrer Sebastià Llorens, va xocar 
contra un vehicle que acabava de 
sortir d’un pàrquing, la qual cosa 
va provocar que perdés el control 

del ciclomotor i topés contra dos 
altres vehicles que estaven estaci-
onats. Tots tres turismes han re-
sultat amb danys de diversa con-
sideració. 

Mentrestant, el sospitós a qui 
s’estava perseguint, va abando-
nar el ciclomotor i va iniciar una 
fugida a peu per diversos carrers 

del voltant fins que va ser detingut 
gairebé dues hores després d’ha-
ver-se iniciat la persecució. 

Durant les primeres indagaci-
ons, els agents van poder recu-
perar els objectes sostrets durant 
el robatori amb intimidació que 
s’havia perpetrat aquell mateix 
matí. Alhora, també van poder 
comprovar que el ciclomotor que 
conduïa l’individu havia estat sos-
tret a la veïna població de Lloret de 
Mar, i que el seu propietari encara 
no havia formalitzat la denúncia. 
També es va poder constatar que 
el jove no disposa de cap permís 
ni llicència de conducció. 

Es dóna la circumstància que 
tant la descripció física de l’indivi-
du com el modus operandi es cor-
responen amb dos altres atraca-
ments que s’han produït a Blanes 
durant els darrers dies. Per aquest 
motiu, el detingut ha estat traspas-
sat al Cos de Mossos d’Esquadra 
per al seguiment de les diligències 
d’investigació.  yy

Jornada solidària a Lloret de Mar 
en suport a un infant que pateix 
atròfia muscular espinal (AME).

Els diners que es van recollir 
en els actes programats a la plaça 
Pere Torrent es destinaran a la in-
vestigació d’aquesta malaltia, que 
encara no té cura ni tractament. 
A l’Estat espanyol hi ha uns 2.000 
casos.

L’Aran Molina era un infant de 
vuit mesos de Lloret de Mar que 
pateia atròfia muscular espinal 
(AME), una malaltia degenerativa 
que afecta la medul·la espinal i els 
nervis que provoca la pèrdua pro-
gressiva de força muscular.

Els metges li van donar entre 12 
i 24 mesos de vida. Malaurada-
ment, el dilluns 12 de gener, l’Aran 
ens va deixar. La seva família no es 
donava per vençuda i va organit-
zar -amb l’ajuda d’amics i entitats 
del poble- una jornada solidària 
amb tota mena d’activitats per 
recollir fons que es destinaran a 
l’Hospital Sant Joan de Déu, que 

investiga aquesta malaltia. Una de 
les activitats més vistoses va ser un 
enlairament de globus col·lectiu, 
programat el mateix dia a diversos 
punts de l’Estat (Algeciras, Sevilla, 
Olot, Terrassa, Huelva,  Jaén, Ma-
taró, Pobleta, Benalmàdena, Ron-
da i Lloret de Mar). 

El pare de l’Aran Molina, en 
Pipo Molina, explica les carac-
terístiques de l’AME. “Es tracta 
d’una malaltia degenerativa que 
afecta la medul·la espinal i els 
nervis i provoca que els infants 
perdin força muscular. De mo-
ment, és una patologia poc co-
muna, sense cura ni tractament. 
Per això, l’esperança de vida dels 
infants que la pateixen és d’entre 
un i dos anys”.

Molina explica com es van ado-
nar que el seu fill patia la malal-
tia, “ens vam adonar que alguna 
cosa li passava a l’Aran quan, amb 
tres mesos, no era capaç d’aguan-
tar el cap per si sol”.

Molina agraeix tot l’esforç de les 
entitats i persones que han ajudat 
a organitzar la jornada solidària. 

“Hi han col·laborat moltes entitats 
i particulars. A molts ni els conei-
xem. Només puc tenir paraules 
d’agraïment”.

A Lloret, a més dels globus, hi  va 
haver, entre d’altres, tallers, actua-
cions musicals, inflables, trucs de 
màgia, una botifarrada, classes de 

salsa, country, exhibició de la uni-
tat canina de la Policia Local, twir-
ling..., tot per recollir fons per a la 
investigació d’aquesta malaltia.  yy

Espectacular persecució policial pels 
carrers de Blanes

Globus per l’AME a Lloret de Mar

bLanEs

LLorET dE mar

Detall d’un dels vehicles afectats. Foto Aj. Blanes

Globus per l’AME a la plaça Pere Torrent. Foto M. A. Comas

«Els diners es dedicaran a 
la investigació»

«L’amE no té cura ni 
tractament»
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Organitzat pel Patronat de 
Turisme Costa Brava Giro-
na amb el suport de l’Ajun-
tament de Blanes, la cita va 
reunir 58 participants, que 
van generar 580 fotografies 
a l’aplicació Instagram. 

Les fotografies que van fer 
els concursants van ser vis-
tes per 23.330 usuaris, i van 
aconseguir 32.965 m’agrada. 
Després que el jurat del con-
curs “Instagram your city” 
es reunís per triar els tres 
premis de l’edició de Blanes, 
va decidir el següent vere-
dicte:

El primer premi l’ha gua-
nyat el gironí Joan Trias Va-
lentí (@JoanTriasVa) amb 
una imatge on es veu un 
volador en parapent sobre 
el cel de Blanes amb la posta 
de sol, feta des del Castell de 
Sant Joan. Es tracta d’un dels 
racons més emblemàtics de 
la vila, que centenars de mi-
lers de visitants han immor-
talitzat durant la seva esta-
da, apreciat igualment per 
blanencs i blanenques quan 

han de fer instantànies molt 
especials. 

Per la seva banda, un al-
tre dels atractius naturals 
del municipi, la roca de Sa 
Palomera, és l’escenari que 
apareix en la fotografia que 
ha estat guardonada amb 
el segon premi, signada per 
Eva(@evacurli). Davant del 
conjunt rocós, en primer pla, 
apareixen dues barques sobre 
la platja d’aquest entorn, il-
luminades també per la llum 
de la posta de sol. 

Per últim, la imatge del 
convent de Blanes sobre 
el Mediterrani, fotografia- 
da des del Jardí Botànic Ma-
rimurtra, que ha presentat 
@ariadna_pm, ha guanyat 
el tercer premi del concurs. 
En aquest cas, en primer pla, 
apareix una gavina en ple vol. 
La instantània està presa més 
concretament des d’un dels 
indrets del jardí més apreci-
at per blanencs i visitants: el 
Templet de Linné. 

Acompanyats de diversos 
guies turístics del municipi, 
els instagramers van fer un 
recorregut pels principals 

atractius de la vila, que van 
immortalitzar a través de la 
xarxa. El punt de sortida de 
l’activitat va ser la Plaça Ca-
talunya, des d’on els concur-
sants es van traslladar amb 
el Bus Botànic fins a un dels 
principals punts d’interès 
turístic del municipi, el Jar-
dí Botànic Marimurtra. Allí 
se’ls va lliurar el material de 
benvinguda, així com pro-
ductes típics locals, i se’ls va 
convidar a participar en un 
Photocall i en un esmorzar 
que van poder gaudir al Tem-
plet de Linné. 

Posteriorment, es va acom- 
panyar als instagramers de 
nou fins al centre de Blanes 
perquè continuessin el recor-
regut. Durant la seva visita 
van poder conèixer diversos 
punts d’interès, com ara la 
Capella de l’Esperança, les 
cases dels indians o la Font 
Gòtica, entre d’altres. També 
van tenir ocasió de passe-
jar-se entre les parades de la 
Fira de Sant Tomàs que se 
celebrava aquell cap de se-
mana. yy

Blanes tanca el concurs “Instagram your city” 
bLanEs

Les tres imatges premiades. Foto Aj. Blanes
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Entre els objectius del partit, “esborrar el nom de Lloret de les pà-
gines de successos i d’informació judicial per tornar-lo a les pàgines 
del progrés econòmic i l’excel·lència turística i comercial”. 
Segons Martínez, malgrat estar a l’oposició, s’ha pogut complir el 
50% del programa presentat el 2011. yy

Encapçala el projecte com fa quatre anys, Marc Fuertes.
Entre els membres de la candidatura hi ha persones que ja han 
tingut contacte amb la política local a través d’altres formacions 
com ara Lluís Mosella, Josep Teixidor o Àngel Barrero.
El Millor va aconseguir sis regidors el 2011. Cinc dels sis mem-
bres, però, han passat a ser regidors no adscrits aquest desembre. 
Ara hi ha una clara renovació de candidats. yy

poLíTica LocaL LLorET

El Millor presenta el seu 
equip electoral

Enric Martínez repetirà 
aquest maig pel PPC

Nou equip del Millor. Foto M. A. Comas

Enric Martínez i Concepció Veray. Foto PPC

Sota el nom, Sardanes a l’alba, 
l’Obreria de Santa Cristina va con-
vocar per primera vegada una ba-
llada de sardanes a les set del matí 
del dia 1 de gener amb l’objectiu 
de donar la benvinguda al nou 
any. Les va interpretar la cobla del 
Col·legi Santa Maria. També es va 
servir xocolata calenta.

L’activitat es va fer, amb una 
notable presència de balladors, a 
la plaça del Pi de Santa Cristina, 
“un espai de gran bellesa i amb 
una vista excel·lent sobre el mar”, 
segons destacava l’obrer major, 
Arseni Frigola.

La convocatòria es va fer a les 
set del matí, per poder veure els 

primers rajos de sol i donar la 
benvinguda al nou any. L’audició 
va començar de nit, i va acabar de 
dia. La temperatura va ser molt 
baixa i es van col·locar una sèrie 
d’estufes al costat dels músics.

L’Obreria de Santa Cristina s’ha 
sumat d’aquesta manera per pri-
mera vegada a aquesta iniciativa 
que ja es porta a terme des de fa 
anys en d’altres municipis, on s’ha 
convertit en tota una tradició re-
bre el nou any quan surt el sol a 
ritme de sardanes. 

Tot va començar a Cadaqués on 
ho celebren des de fa vint anys. És 
l’anomenat Aplec del sol ixent, on 
els assistents es concentren en el 
Cap de Creus per veure sortir el 
sol tot ballant sardanes.

Anys més tard es va incorporar 
a aquesta iniciativa el municipi de 
l’Escala. Enguany han celebrat la 
setena edició. Se celebra al mira-
dor i esplanada situat davant de la 
Torre de Montgó.

També se celebra una ballada de 
sardanes a primera hora del matí 
del dia 1 de gener a l’ermita del Far 
de Sant Sebastià, a Calella de Pa-
lafrugell.

La voluntat de l’Obreria de San-
ta Cristina és donar-li continuïtat. 
“Aquest any anàvem una mica 
perduts, però es va fer una gran 
difusió per tenir una bona respos-
ta. L’any vinent hi haurà la segona 
edició”, apuntava Frigola. yy

El grup de teatre, art i poesia de 
la Casa d’Ardales va representar 
al teatre municipal el tradicional 
poema de Josep Maria de Segarra. 
La representació tenia un caràcter 
benèfic, la recaptació anava desti-
nada a la Fundació MIFAS. La re-
presentació es va fer el dissabte 13 
de desembre a la tarda. yy

Comencen l’any ballant 
sardanes a Santa Cristina

Poema 
de Nadal

LLorET dE mar

bLanEs

Primeres hores de l’any a Santa Cristina. Foto M. A. Comas

Lectura del Poema de Nadal. Foto Yoyo

Aq uest  espa i

es tà  d i spon ib le

per  a  l a  vos t ra

empresa
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La principal novetat de la fira blanenca ha estat que enguany 
s’ha allargat durant dos dies (20 i 21 de desembre). Sempre s’ha-
via fet el 21 de desembre. El bon temps va acompanyar firaires 
i visitants. Com cada any, les entitats locals hi van tenir un pa-
per destacat. yy

FirEs nadaLEnqUEs a bLanEs i LLorET dE mar

Fira de Sant Tomàs

Fira dels Sants Metges

Fira del Formatge i del Vi

Figures del pessebre a la Fira de Sant Tomàs. Foto Yoyo

Presentació dels nombrosos productes del Xino-Xano. Foto M. A. Comas

Degustació de formatge en una de les parades del passeig. Foto M. A. Comas

Aquesta és una de les activitats més tradicionals del calendari de 
propostes que presenta any rere any el Xino-Xano de Lloret de 
Mar. Les herbes remeieres no van faltar a la cita. yy

El mes de desembre va començar a Lloret de Mar amb una con-
correguda fira dedicada al vi i el formatge. yy

Pastors i Misteris, obra de Pere 
Puig i Llensa, es va estrenar el 
1929.

La Biblioteca Comarcal de 
Blanes ha viscut amb intensitat 
aquest desembre l’ambient na-
dalenc. En el marc del programa 
Promocionem la Cultura, Fomen-
tem la Lectura, l’entitat convidada 
ha estat la que fa possible des de fa 
85 anys la representació dels Pas-

torets; una entitat que agrupa des 
de fa temps diversos col·lectius lo-
cals que intervenen d’una manera 
o una altra a l’obra.

Hi ha hagut una exposició fins 
el dia 7 de gener, s’ha fet una xer-
rada-col·loqui i un assaig obert 
(imatge que acompanya aquesta 
notícia).

Pere Puig, fill de l’autor, exactor 
i  actual director, ha valorat molt 
positivament aquesta experiència, 
“ens ho van oferir i no podíem dir 

que no. Han estat una sèrie d’ac-
tivitats complementàries a les tra-
dicionals representacions teatrals”.

El clàssic nadalenc ha inclòs 
aquesta vegada diverses novetats 
tècniques que fan que cada any les 
representacions siguin més espec-
taculars.

Enguany Pastors i Misteris s’ha 
representat al Teatre de Blanes els 
dies 20 i 21 de desembre, dates 
que coincidien amb la Fira de Sant 
Tomàs.  yy

El compositor, músic i professor 
de l’IES S’Agulla de Blanes, Ser-
gio Fidemreaizer, ha estrenat a 
Buenos Aires la seva obra “Visio-
nes”. La va interpretar l’Orquestra 
Simfònica Nacional de l’Argentina 
dirigida per Carlos Calleja. L’obra 
es va tornar a interpretar uns dies 
més tard a Rosario.

La peça és un homenatge a As-
tor Piazzolla, figura clau de la re-
novació del tango argentí, a qui el 
músic resident a Blanes admira i 
coneix personalment.

Fidemreaizer està enllestint en 
aquests moments un CD mono-
gràfic amb la discogràfica Solfa 
Recordings de Lloret de Mar, que 
es publicarà en els primers mesos 

d’aquest 2015. El disc recull una 
selecció d’obres per a instrument 
solista i música de cambra -amb 

i sense electrònica- que considera 
“representatives de la meva pro-
ducció dels últims anys”. yy

Els Pastorets de Blanes 
surten de l’escenari

De Blanes a l’Argentina

bLanEs

bLanEs

Assaig obert a la Biblioteca. Foto Jordi Roig

L’autor de Visiones saludant al director de l’orquestra que la va estrenar
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Durant nou dies s’ha pogut gau-
dir als antics pavellons del tradi-
cional Parc de Nadal que durant 
molts anys s’havia fet a la pobla-
ció coincidint amb les festes na-
dalenques.

La darrera vegada que es va 
celebrar aquest festival adreçat al 
públic infantil i juvenil va ser du-
rant les festes de Nadal del 2008-
2009, després de 21 edicions en 

què l’activitat havia estat una ini-
ciativa municipal, comptant amb 
el suport d’un gran nombre d’en-
titats de la vila. 

Ara, aquest renovat Expodiver 
ha estat coorganitzat per l’Ajun-
tament de Blanes i l’empresa OK 
Titans.

Especialment adreçat a nois i 
noies de 2 a 16 anys d’edat, Ex-
podiver va ocupar més de 2.500 
m2 i estava pensat perquè també 
el poguessin gaudir els adults, 

que disposaven del servei de bar 
que hi havia en una de les àrees 
d’entreteniment. Les activitats es 
van repartir en tres pistes. La pri-

mera, pensada per als més petits, 
allotjava un escenari on hi va ha-
ver actuacions de pallassos, conta 
contes i la possibilitat de lliurar 

la carta als reis. En aquest espai 
també hi havia una ludoteca in-
fantil, tallers de manualitats i ma-
quillatge, diversos inflables, llits 
elàstics i el servei de bar. 

La segona pista estava pen-
sada per a un públic una mica 
més gran, i tenia una triple pis-
ta americana, consoles de ví-
deo-jocs, un toro mecànic, un in-
flable d’escalar i el lloc de socors. 
Per últim, a la pista que hi havia 
a l’exterior, es podia gaudir dels 

circuits de segways, quads elèc-
trics, pompes de sabó gegants i 
una xurreria. 

A banda d’aquestes atraccions i 
activitats per entretenir el públic 
de totes les edats, també es van 
programar actuacions puntuals. 
Així, hi va haver un clown que 
feia globoflèxia, personatges fa-
mosos com Micky Mouse o Bob 

Esponja, i altres sorpreses per fer 
esdevenir l’experiència encara 
més atractiva.

Kim Romero, gerent d’OK Ti-
tans, explicava: “l’objectiu d’aques-
ta activitat és donar un bon servei 
a la gent del poble després que feia 
molts anys que s’havia deixat de 
fer. Per això vàrem proposar re-
cuperar el nom d’Expodiver, que 
a Blanes és sinònim de diversió 
durant les festes de Nadal”

La regidora de Promoció de la 
Ciutat, Lara Torres, comentava, 
“Sis anys després que s’hagués 
deixat d’organitzar, està molt bé 
poder recuperar aquest espai du-
rant les festes de Nadal, perquè 
porta molt bons records a tothom 
de la vila”.

El preu de l’entrada va ser de 5 
euros, 2’5 euros per als adults. En 
aquest darrer cas, amb dret a con-
sumició.  yy

El Museu del Mar de Lloret ha 
organitzat quatre tallers infantils 
per redescobrir el museu en fa-
mília durant les festes de Nadal. 

Pistes a la recerca d’un collaret 
preciós d’una antiga dama que 
s’ha perdut, un taller de nusos 
mariners, un de papiroflèxia i 
un altre per conèixer el món del 
suro, són les propostes que ha 
dissenyat l’equipament municipal 
entre els dies 29 de desembre i 3 
de gener. 

El Museu del Mar mostra la 
història del Lloret que va que-
dar amagada després de l’esclat 
del turisme. Una història que ve 
determinada pel gran pes que va 
tenir el comerç marítim. La vi-
sita al museu es concep com un 
viatge. Un viatge que s’inicia amb 
els records d’una relació que es 
perd en el temps i en què Lloret 
i el mar es miren. Continua amb 
els viatges i el comerç de cabotat-

ge per la Mediterrània i les grans 
aventures d’altura dels pilots i na-
vegants lloretencs.

Amb aquest programa de qua-
tre tallers infantils i familiars, el 
Museu del Mar pretén apropar 
i donar a conèixer el museu als 
més petits i a les seves famílies.

Què és papiroflèxia i què no ho 
és? 
Això és el primer que van apren-
dre els participants d’aquest taller 
que pretenia ajudar nens i adults 
a desenvolupar la seva habilitat 
manual i la seva atenció. 

Taller per a conèixer el món del 
suro. 
L’objectiu d’aquest taller era do-
nar a conèixer als participants els 
usos més que sorprenents que se 
li ha donat a aquest material al 
llarg de la història. Cal remarcar 
que aquest taller ha estat possible 
gràcies a la col·laboració del Mu-
seu del Suro de Palafrugell.

Robatori al Museu del Mar. Joc 
de pistes. 
En aquest cas, s’ha recuperat una 
activitat exitosa com és el joc de 
pistes, Robatori al Museu del 

Mar, que s’adreça a nens i nenes 
d’entre 7 i 11 anys i que planteja 
als més petits que facin de detec-
tius i es moguin per les diferents 
sales del museu perquè trobin un 

valuós collaret que s’ha perdut. 
Aquestes festes nadalenques 

també s’ha fet un taller sobre Nu-
sos mariners. yy

Blanes recupera el festival Expodiver

Tallers infantils al Museu del Mar

bLanEs

LLorET dE mar

Diverses activitats a l’Expodiver 2014-15. Foto Yoyo

Participants al taller de papiroflexia. Foto M. A. Comas

«blanes recupera el nom 
d’Expodiver sis anys 

després»

«Hi havia tres espais 
diferenciats per a infants 

i joves»
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Coincidint amb la Diada de Sant 
Jordi de 2013, Ràdio Marina pre-
sentava un nou projecte, La Ma-
rina, una publicació mensual i 
gratuïta per a Lloret de Mar i Bla-
nes. L’objectiu, oferir la imatge i 
la notícia del que passa a l’entorn 
més proper, i naturalment, un 

nou canal per donar a conèixer 
els negocis de la zona.

Ara, pràcticament dos anys 
després, sortirà al carrer La Mari-
na Maresme amb l’objectiu de re-

collir tota la informació i propos-
tes comercials de Calella, Pineda 
de Mar, Malgrat de Mar, Tordera, 
Palafolls i Santa Susanna.

Seran dues publicacions dife-
rents amb una tirada global de 
50.000 exemplars.

La sortida de La Marina Mares-
me coincidirà amb la posada en 
marxa d’una sèrie de desconne-
xions informatives i publicitàries 
per aquesta àrea de cobertura des 
del 96.2-FM. 

La redacció i la publicitat de La 
Marina Maresme, com en l’edi-
ció de la Selva, anirà a càrrec de 
l’equip humà de Ràdio Marina; el 
disseny i maquetació, d’Indústria 
Gràfica Montserrat de Blanes, i la 
impressió, de Gràfiques de Prem-
sa Diaria, SAU de Parets del Va-
llès. yy

Petits i grans van donar vida, un any més, a les escenes del pesse-
bre com ara el Portal de Betlem, la berenada dels pastors o bé els 
tres Reis. Alhora, també hi havia representats antics oficis molt 
arrelats a la vila, com ara ferrers, esmoladors, espardenyers, pes-
cadors i pagesos, entre d’altres.  yy

imaTgEs nadaLEnqUEs a bLanEs

Pessebre Vivent

Caga Tió

Marxa per la Pau

Quadre del naixement. Foto Yoyo

Tió monumental. Foto Yoyo

Inici de la Marxa de la Pau. Foto Yoyo

Aquest Nadal Es Tió ha estrenat un nou emplaçament al Carrer 
Muralla, davant del Casal La Cooperativa. S’hi va estar 12 dies 
i la tarda-vespre del 24 de desembre la mainada el va fer cagar. 
Es Viver, entitat organitzadora, va lliurar el menjar que no es va 
cruspir el Tió a Càritas. yy

S’ha fet per 17a vegada amb el lema “Cap a la Pau, amb confian-
ça i sense defallir”. L’organitzen les tres parròquies i la Comuni-
tat Evangèlica Baptista.  yy

El mes de febrer sortirà al 
carrer La Marina Maresme

marEsmE

Impressió de La Marina Blanes-Lloret. Foto Joan Ferrer

«La marina maresme 
es distribuirà a calella, 

pineda, malgrat, Tordera, 
palafolls i santa susanna»

«La tirada de les dues 
edicions serà de 50.000 

exemplars»
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Les obres que s’han fet al tram 
nord de la Rambla Joaquim Ruy-
ra han estat la solució definitiva 
que calia endegar per posar punt 
i final a una situació que es va ini-
ciar la nit del 26 al 27 d’octubre de 
2011. Va ser llavors quan, després 
d’uns continuats episodis de pluja 
intensa, es van detectar en l’edi-
fici número 52-54 d’aquest carrer 
unes fissures en la façana que van 
fer aconsellable, per major segu-
retat dels veïns, l’evacuació com-
pleta de l’immoble. 

A conseqüència de l’aparició 
d’aquestes esquerdes, els serveis 
tècnics municipals van accedir a 
la riera soterrada i van observar 
el col·lapse de l’estructura dels 
murs en aquesta conducció. Des-
prés de valorar els danys soferts i 
l’estat estructural dels murs, es va 
actuar d’urgència reforçant l’es-
tructura de l’edifici, així com dels 
seus fonaments per consolidar la 
seva estabilitat. L’Ajuntament de 
Blanes va destinar prop de mig 
milió d’euros des de finals d’octu-
bre i fins a principis de l’any 2012 
per resoldre la urgència, així com 
els danys col·laterals derivats. 

Ara, també s’ha fet càrrec ín-
tegrament d’aquests darrers tre-
balls definitius per arranjar la rie-
ra soterrada. El projecte va sortir 
a concurs públic per un import 
d’1.146.079,46 €, i va ser adju-
dicat a la UTE (Unió Temporal 
d’Empreses) Gicsa SA–Construc-
tora Calaf SA, que va presentar 

una proposta de 639.480,58 €, un 
cost que va significar una baixa 
del 44%. 

El consistori blanenc ha pro-
mogut les obres a través de l’em-
presa Aigües de Blanes SA. El 
finançament d’aquesta inversió, 
després que la Generalitat de Ca-
talunya ha suspès les inversions 
del PUOSC 2013-2017, ha anat 

a càrrec íntegrament de l’Ajunta-
ment de Blanes. 

El canvi de direcció del sentit 
circulatori que es va posar en 
marxa al carrer Jaume I a princi-
pis del 2012 continuarà igual que 
fins ara. La mesura es va fer per 
ajudar a descongestionar el tràn-
sit de la zona, i va afectar el vial 
que va des de la plaça Solidaritat 

fins a la plaça de l’Escorxador, 
paral·lel a la Rambla Joaquim 
Ruyra. 

Des de la Policia Local de Bla-
nes s’ha valorat que és millor 
continuar amb aquesta circulació 
que es va posar en marxa llavors, 
ja que d’aquesta manera els vehi-
cles tindran dues opcions per po-
der sortir de Blanes venint des del 

centre. La reposició d’elements 
circulatoris també ha inclòs re-
forçar la senyalització semafòrica 
de la cruïlla del carrer Tordera 
amb la Rambla Joaquim Ruyra, 
perquè la rotonda que hi ha en 
aquest extrem no es congestioni 
amb la recuperació de la norma-
litat del trànsit de vehicles. yy

Tres anys després, es torna a circular per la 
Rambla Joaquim Ruyra

bLanEs

Els vehicles tornen a circular per la Rambla Joaquim Ruyra. Foto Yoyo



La marina   21gener De 2015

Liquidació total per tancament

Or i Disseny
Taller de joieria

C. Hospital 12 ·  Tel . 972 334 866 · Blanes

Joieria 60%

Plata 50%

Rellotges 25%

Núria López
QUIROMASSATGISTA

Quiromassatge
Esquena, cames, circulatori amb crioteràpia,
reductor, reafirmant, neurosedant

Reflexologia podal

Drenatge limfàtic

Pedres calentes

Canyes de bambú

Targetes regal

Av. Els pavos, 35 - baixos · Blanes 653 849 317

Digues-li
que l

,estimes

amb un massatge

MASIA DE L’ANY 1968

Us ofereix:
Menús diferents i servei a la carta

Grans salons per celebrar casaments, comunions…

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

www.calamariarestaurant.com · restaurantcalamaria@hotmail.com

RESERVES TEL. 93 764 08 05 i 93 764 09 34

MENÚ ESPECIAL DE CALÇOTADA

La comissió delegada del Consejo In-
terterritorial del Sistema Nacional de 
Salud ha anunciat recentment l’acord 
entre el Ministerio de Sanidad, Servici-
os Sociales e Igualdad i les comunitats 
autònomes per incloure el finançament 
per a la vacunació sistemàtica enfront 
del pneumococ a Espanya en el primer 
any de vida a partir del 2016, pendent 
de l’aprovació definitiva en la propera 
reunió del Consejo Interterritorial. 
El pneumococ és un bacteri que causa 
infeccions freqüents de les vies respi-
ratòries com les otitis, les sinusitis i les 
pneumònies a totes les edats de la vi-
da. La seva rellevància esdevé per la po-
tencialitat de produir malalties com les 
bacterièmies (infeccions a la sang), les 
meningitis i les pneumònies amb ves-
sament a la pleura, infeccions afortu-
nadament menys freqüents però d’ex-
trema gravetat. Aquestes infeccions 
greus, anomenades genèricament com 
a malalties pneumocòcciques invasores, 
afecten especialment a nens sans me-
nors de 5 anys i adults majors de 50-60 
anys. També són molt més freqüents en 
persones de qualsevol edat amb deter-
minades patologies de base que els fan 
molt més susceptibles a la infecció per 
aquest bacteri: persones amb malalties 
cròniques pulmonars, cardíaques, he-
pàtiques o renals, persones sense mel-
sa o amb disfunció de la mateixa, por-

tadors d’implants coclears, i totes les 
persones amb dèficits immunitaris o 
que prenen medicaments immunosu-
pressors. Tot aquest conjunt de perso-
nes tenen un alt risc de patir una  malal-
tia pneumocòccica invasora greu.
L’any 2000 va estar disponible als EUA i 
a Europa la primera vacuna conjugada 
enfront del pneumococ autoritzada pels 
nens fins als 5 anys d’edat, i ha demos-
trat la seva elevada seguretat i efectivi-
tat en reduir les malalties pneumocòc-
ciques invasores a tots els països on s’ha 
utilitzat extensament. Al nostre país es 
va comercialitzar l’any 2001 i els pedi-
atres l’hem recomanat activament a les 
famílies perquè vacunessin els nens i 
nenes menors de 5 anys, grup d’edat que 
presenta el risc més alt de patir aquesta 
infecció. Des de la Asociación Españo-
la de Pediatría, també hem reivindicat 
any rere any la inclusió d’aquesta vacu-
na en el calendari de vacunacions siste-
màtiques a la infància. Ja que la vacuna 
no ha estat inclosa als calendaris amb fi-
nançament públic (excepte a Madrid i 
Galícia), han estat els pares els que han 
assumit el cost de la vacunació dels seus 
fills. A Catalunya s’estima que s’han va-
cunat de mitjana entre el 50 i el 60% dels 
nens, però amb gran variabilitat segons 
les zones geogràfiques i el nivell socio-
econòmic de les famílies. Tot i aquesta 
cobertura insuficient, la malaltia pneu-
mocòccica invasora a Catalunya s’ha re-
duït globalment en menors de 5 anys, 
gracies a la vacunació, més d’un 60%. 
En els darrers anys, la vacuna conjuga-

da enfront el pneumococ ha estat auto-
ritzada per la seva utilització a totes les 
edats, fet que permet que es puguin va-
cunar també els majors de 50 anys i to-
tes les persones de qualsevol edat amb 
alt risc de patir una malaltia pneumo-
còccica invasora. De fet la vacuna ha es-
tat finançada per la sanitat pública des 
de la seva comercialització per als nens 
amb patologies de risc, i actualment es-
tà establert el finançament públic per a 
les persones de qualsevol edat amb de-
terminades patologies de base. Malau-
radament cap comunitat autònoma a 
Espanya ha inclòs finançament públic 
d’aquesta vacuna per a les persones de 
més de 50-60 anys sense patologies de 
base, tot i que són per se un grup de po-
blació d’alt risc, en els quals sens dubte 
aquesta prevenció és molt recomanable. 
La recent decisió de les autoritats sani-
tàries espanyoles d’incloure la vacuna-
ció antipneumocòccica en el calenda-
ri comú de vacunacions sistemàtiques 
de la infància, amb finançament públic, 
és un gran encert que permetrà assolir 
cobertures superiors al 95% dels nens, 
garantir l’equitat de tots els ciutadans 
per aquesta mesura preventiva i asso-
lir la màxima efectivitat en la reducció 
d’aquesta greu malaltia. Totes les comu-
nitats autònomes hauran de gestionar 
els seus recursos per garantir la imple-
mentació d’aquesta vacunació als seus 
calendaris com a molt tard al final de 
2016. Més val tard que mai. Bona no-
ticia. yy 

La vacuna del pneumococ 
apareixerà al calendari 
de vacunacions

dr. josEp marès bErmúdEz
pediatre
@maresjosep

saLUT
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El consistori malgratenc ha xifrat 
el seu pressupost en prop de 19 
milions d’euros. El 2014 l’ajun-
tament malgratenc va funcionar 
amb el pressupost prorrogat.

Les inversions ascendeixen a 
1.904.400 €. Entre elles: 300.000 € 
en millores urbanes; 282.000 € 
a la construcció d’una passera al 
barri de Can Palomeres; 225.000 € 
en el projecte d’intervenció in-
tegral del Castell i la Verneda; 
150.000 € en l’enllumenat públic 
de l’avinguda dels Pins; 141.000€ 
en adequació del cementiri mu-
nicipal; 140.000 € en contenidors 
soterrats; 110.000 € en millores 
al Pavelló Germans Margall; i 
80.000€ al mòdul d’accessibilitat 
a les platges, entre moltes altres. 

Malgrat Turisme SL, l’empresa 
municipal que gestiona les àrees 
de Comerç i Turisme, té adjudi-
cat un pressupost de 313.700 €. 

L’Ajuntament no ha modificat 
enguany les ordenances fiscals 
i, per tant, els impostos, taxes 
i preus públics es mantenen. 

El volum de despesa per habi-
tant -amb un padró actual de 
18.424- se situarà en 1.020 €, 
dels quals els ciutadans n’apor-
taran 700.

El pressupost per al 2015 es va 
aprovar amb els vots a favor del 
PSC i PP, i l’abstenció de CiU, a 
l’oposició. Per la seva part, ERC 

i ICV-EUiA, també a l’oposició, 
van votar en contra. 

PINEDA DE MAR
En el cas de Pineda de Mar, el 
pressupost s’eleva un 2,8% amb 
relació al 2014, enfilant-se fins els 
27,3 milions d’euros. Els comptes 
continuen pivotant en les políti-

ques socials i en la promoció eco-
nòmica local amb l’objectiu de 
millorar les condicions de vida 
dels ciutadans.

L’any 2015 es planteja amb cri-
teris de prudència i contenció, i té 
com a objectius principals man-
tenir l’equilibri econòmic dels 
serveis, reduir l’endeutament, 

contenir la despesa i congelar la 
pressió fiscal sobre els ciutadans.

La major inversió pròpia 
d’aquest 2015 serà el pla d’asfal-
tatge de carrers i d’eliminar les 
barreres arquitectòniques rebai-
xant les voreres. En total: 1,1 mi-
lions d’euros. I és que la majoria 
d’aquestes inversions es vénen 
arrossegant d’anys anteriors, com 
ara el nou passeig del barri del 
Poblenou, el Centre Cívic, el pla-
nejament del polígon industrial, 
la sala polivalent de la biblioteca 

nova o la recollida d’aigües de la 
riera de Sant Jaume o del passeig 
marítim. També en l’exercici del 
2015 es començarà a pagar el pla 
de canvi i millora de l’enllumenat 
públic amb una primera inversió 
de 365.000 euros.

El Plenari va aprovar el Pressu-
post Municipal 2015 a finals de 
desembre, amb els vots del PSC al 
govern, i quatre del PP a l’oposi-
ció. CiU i ERC-Junts per Pineda 
es van abstenir i 100xCent per 
Pineda hi va votar en contra.

Tots dos pressupostos es van 
aprovar abans d’acabar el 2014. yy

Entre les obres previstes per 
aquest 2015, en el Cicle de Tea-
tre i Dansa, es presentarà ‘Tirant 
lo Blanc’ (19 d’abril) de la ITNC 
Jove Companyia. 

El Cicle teatre i dansa inclou 
també ‘El crèdit’ (8 de març) amb 
Jordi Bosch i Jordi Boixaderes, i 
‘Wad Ras / Minus 16’ (8 febrer), 
una doble proposta de dansa a 
càrrec de la jove companyia de 
l’Institut del Teatre. Com a acti-
vitat prèvia, el vestíbul del teatre 
acollirà una exposició.

Un espectacle de creació del 
grup de teatre 7 i mig titulat ‘A 
porta tancada’ (30 de gener) i 
basat en el text homònim de JP. 
Sartre obrirà la programació. El 
Cicle AINDA també inclourà l’es-
pectacle ‘Planeta i-Neptú’ (13 de 
març) d’en Peyu, col·laborador de 
l’APM?.

El Cicle Bé + Bo manté la com-
binació en un mateix espai de pro-
postes gastronòmiques amb pro-
postes artístiques. En aquesta oca-
sió els dies 27 de febrer i 8 de maig.

La programació es comple-
ta amb el Cor Carlit Gospel (12 
d’abril), la formació estable de 
gospel més antiga de Catalunya i 
Espanya.

Per als més petits, la programa-
ció manté la combinació d’espec-
tacles en viu i cinema en el marc 
del Cicle Familiar. Els especta-
cles, ‘Bombolles de paper’ una 
combinació de dansa, música en 
directe i interacció multimèdia; 
‘Minimón’ una proposta de dansa 
i ‘Les fades de la bella dorment’, 
un espectacle de titelles-objectes 
i actrius. 

Completen el Cicle Familiar 
dues pel·lícules d’animació: Els 
pingüins de Madagascar i el clàs-
sic de Disney Peter Pan. yy

Els ajuntaments de Malgrat i Pineda 
aproven els pressupostos per al 2015

Nova programació al Teatre Clavé 

maLgraT - pinEda (j. ciUrana)

TordEra

Imatge exterior del Clavé. Foto Teatre Clavé

«Els pressupostos pel 2015 
es plantegen amb criteris 
de prudència i contenció» 

«El capítol d’inversions 
comença a guanyar pes en 

els pressupostos» 
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El ‘Botó vermell’ és un servei gra-
tuït adreçat als comerços, pimes, 
bars i restaurants amb l’objectiu 
de millorar la seva seguretat i 
prevenció. 

El servei consisteix en una 
aplicació per a telèfons mòbils 
–smartphones o telèfons intel·li-
gents– que disposin de sistema 
Android, a través del qual pre-
ment únicament un botó s’envia 
un missatge d’avís a la Policia 
Local. 

Automàticament, la Policia 
activa el protocol d’intervenció i 
,en conseqüència, permet que es 
pugui actuar més ràpidament a 
l’establiment. Aquesta alarma és 
molt silenciosa i amb un únic toc 
a la pantalla del mòbil, una per-
sona que prèviament s’hagi donat 
d’alta del servei podrà avisar la 
Policia Local. 

Aquesta alarma només anirà 
associada a establiments i no es 
podrà utilitzar per coses que suc-
ceixin al carrer. 

S’utilitzarà exclusivament en 
els casos denominats ‘en calent’, 
és a dir, que s’estan produint en 
el moment d’accionar el botó o 
immediatament després de la 
seva producció. Per exemple: 
robatoris amb violència i intimi-
dació, en grau de temptativa o 
consumat; robatori amb força en 
les coses, en grau de temptativa o 
consumat o situacions de greu al-
teració d’ordre públic (agressions 
o baralles).

L’avís rebut sempre serà per 

atendre l’ajuda d’un botiguer o 
comerciant només en el seu es-

tabliment en horari comercial, 
no s’atendrà a la via pública o a 
d’altres locals que no sigui l’espe-
cificat en el formulari d’alta del 
servei.

Durant la presentació de 

l’aplicació a Calella l’alcaldessa 
Montserrat Candini, va explicar 
que “és una més de les accions 
endegades pel consistori que 
formen part de la voluntat de 
treballar conjuntament Policia 
i ciutadania per aconseguir una 
ciutat més segura pels calellencs 
i calellenques”. Alhora, Candini 
va demanar la màxima implica-
ció dels sectors econòmics de 
la ciutat a qui s’adreça aquesta 
nova eina perquè el treball en 
xarxa, juntament amb les noves 
teconologies, permetrà fer una 

ciutat més intel·ligent i més se-
gura.

En el cas de Tordera, s’han 
repartit uns tríptics que conte-
nen tot allò que cal saber sobre 
aquesta nova aplicació. Com per 
exemple que una vegada premut 
el ‘botó vermell’, la Policia truca-
rà al comerciant per validar l’avís. 
Només en cas que el comerciant 
digui el codi de seguretat per la 
desactivació del servei, es farà 
efectiva l’anul·lació. En cas que la 
Policia registri més de dos falsos 
avisos d’un mateix usuari en un 

mes, aquest serà donat de baixa 
del servei. També es donarà de 
baixa en cas que es registrin 6 fal-
ses alarmes en un termini de sis 
mesos des d’un mateix usuari. En 
cas de que es detecti un canvi de 
titular al comerç en qüestió, tam-
bé es procedirà a la baixa d’ofici.

Sol·licitar el servei
Primer cal donar-se d’alta al ser-
vei a través d’un formulari que 
es pot trobar a la pàgina web de 
l’ajuntament dels dos munici-
pis. Un cop emplenat, un agent 
visitarà el comerç, on farà una 
comprovació de les dades i ano-
tarà el codi de seguretat per a la 
desactivació del servei. També 
explicarà com instal·lar l’aplica-
ció corresponent al telèfon mòbil 
i donarà d’alta el nou usuari al 
sistema. Posteriorment, la Policia 

Local trucarà al comerciant per 
fer un avís de mostra per com-
provar el bon funcionament del 
sistema. Un cop realitzada l’alta 
correctament, quan un comerci-
ant necessiti la intervenció de la 
Policia Local al seu establiment 
només haurà d’obrir l’aplicació al 
telèfon i clicar el ‘Botó vermell’. 
En el cas de Tordera, els primers 
dispositius s’han posat en marxa 
aquestes festes nadalenques. yy

Les primeres sessions del segon 
trimestre han estat dedicades als 
150 anys del naixement de Ric-
hard Strauss i, en un to més filo-
sòfic, a “La banalitat del mal en el 
segle XXI”.

En la programació destaquen 
les conferències de temàtica 
cultural, tant en l’àmbit literari, 
pictòric i cinematogràfic, però 
també hi ha lloc per debatre te-
mes històrics (La República dels 
mestres. Els mestres de la Repú-
blica), qüestions mediambientals 
(“Alteració antròpica del litoral: 
cas de la Costa Brava i Mares-
me) i econòmics (“La viabilitat 

de Catalunya”). Els professors 
universitaris i especialistes en les 
diferents matèries imparteixen 
aquests coneixements, que a més 
a més es complementen amb sor-

tides i altres activitats culturals.
L’Aula, vinculada a la Universi-

tat Pompeu Fabra, és oberta a to-
tes aquelles persones adultes amb 
inquietuds culturals que tenen el 
desig de mantenir-se intel·lectu-
alment actives. 

Els tres últims dimecres de mes 
(gener, febrer i març) estan dedi-
cats al monogràfic “La cultura del 
Renaixement”. Són vuit sessions en 
total organitzades amb motiu del 
cinquè aniversari de l’Aula. Aquest 
trimestre estarà dedicat a l’arqui-
tectura renaixentista, als “Davids” 
de Donatello, Verrocchio i Miquel 
Àngel, i al pensador Galileu Galilei.

L’Aula es va fundar el maig de 
2010, amb la finalitat d’apropar 
als ciutadans una formació cul-
tural de nivell universitari. Tot i 
això, no es tracta d’un ensenya-
ment reglat, de manera que no és 
necessari superar cap prova d’ac-
cés o tenir cap titulació prèvia per 
inscriure-s’hi.  yy

El Botó vermell arriba a Calella i Tordera

L’Aula d’Extensió Universitària de Calella 
reprèn el curs 2014/15 

caLELLa - TordEra

caLELLa

Dispositiu del botó vermell. Foto Jordi Ciurana

Vicenç Villatoro va obrir el curs 2014-15. Foto Aula Calella

«L’alarma només anirà 
associada a establiments 
i no es podrà utilitzar per 

coses que succeixin al 
carrer» 

«aquest sistema de 
seguretat és pioner a tot 

l’Estat. per ara només 
s’aplica a Tordera, calella, 
arenys de mar i badalona»

«L’aula es va fundar el 
2010, amb la finalitat 

d’apropar als ciutadans 
una formació cultural de 

nivell universitari»
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La volta al món a vela sense esca-
les va començar els dimecres 31 de 
desembre a Barcelona. Les vuit em-
barcacions trigaran uns tres mesos 
a fer el recorregut.

Gelabert, de 37 anys, fa equip 
amb Dídac Costa, de 34, amb el 
vaixell One Planet One Ocean.

Els vaixells recorreran unes 
23.000 milles nàutiques, en una 
circumnavegació de Barcelona a 
Barcelona, deixant els caps de Bo-
na Esperança (Sud-àfrica), Le-
euwin (Austàlia) i Hornos (Xile) 
per babord (l’esquerra) i l’Antàrtida 
per estribord (la dreta). 

En tres mesos, els navegants pas-
saran per 12 zones climàtiques i 
tres oceans, a més del Mar Medi-
terrani.

Els tripulants naveguen a bord 
de vaixells IMOCA 60, de 18 me-
tres d’eslora. El seu pal mesura un 
màxim de 29 metres, pràcticament 
com un edifici de deu plantes.

Els participants del One Planet 
One Ocean disposen d’unes boies 
i material científic per complir una 
missió encomanada per la UNES-
CO que preveu analitzar l’aigua i 
la situació als tres oceans per on 

transcorrerà la tercera edició de la 
regata (Atlàntic, Índic i Pacífic).

La prova es pot seguir a nivell 
virtual al web de l’organització. 
També hi ha un joc sobre la prova 
a: www.barcelonaworldrace.org yy

Relleu generacional a la Copa Na-
dal de natació celebrada al Port de 
Barcelona. En categoria masculina, 
el blanenc Guillem Pujol Belmon-
te, de només 17 anys i membre del 
Centre Natació Mataró, ha estat el 
campió de la prova i s’ha imposat 
al seu germà Ricard. Darrere han 
quedat el triatleta Francesc Godoy 
i Dani Serra, de 46 anys i 10 vega-
des campió de la Copa. 

Els participants de la 105a edició 
de la Copa Nadal de Barcelona han 
nedat 200 metres en aigües ober-

tes del port de Barcelona, des de la 
passarel·la del Maremagnum fins 
al Portal de la Pau. La guanyado-
ra femenina ha estat Aida Bertran, 
del Club Esportiu Mediterrani, que 
l’any passat també es va imposar en 
aquesta prova. 

Els esportistes han nedat amb 
15,9 graus de temperatura a l’ai-
gua, dos graus més del que és ha-
bitual durant aquestes dates.

Dani Serra, quart classificat de 

la Copa Nadal 2015 i guanyador 
en deu ocasions, explicava el canvi 
generacional, “és gent jove, bons 
nedadors i preparats per a aques-
ta prova, perquè a vegades tot i ser 
bons nedadors, aquesta prova és 
diferent, l’aigua està molt freda.” 

Guillem Pujol, el gran protago-
nista de la Copa Nadal per la seva 
victòria i per haver superat Serra, 
comentava, “200 metres és la me-
va prova, faig piscina, és la meva 
especialitat, però tot i així el Da-
ni sempre estava aquí i em gua-
nyava.” 

Aida Bertran comentava des-
prés de repetir victòria: “M’agrada 

molt aquesta prova i és com una 
tradició per Nadal.” 

Altres resultats del 2014
Guillem Pujol Belmonte es va pro-
clamar campió en 200 lliures, pla-
ta en 100 lliures i bronze en 400 i 
800 lliures en la categoria júnior en 
els campionats d’Espanya celebrats 
aquest estiu a Barcelona.

Guillem Pujol també va dispu-

tar els Campionats d’Europa amb 
la selecció espanyola a Holan-

da (Dordrecht) el mes de juliol on 
va fer un meritori cinquè lloc als 

4x200 i sisè als 4x100 lliures. 
Ja a la tardor, en el Campionat de 

Catalunya de Fons indoor es va em-
portar la victòria assolint, a més, la 
millor marca de tots els temps en 
3000 metres en la categoria júni-
or, que tenia des del 2006 l’olímpic 
Sergi Garcia.

Ara tota l’atenció està centrada 
en preparar el calendari d’aquest 
2015. yy

EsporTs

Gelabert i Costa a la sortida de la prova. Foto Gilles Martin-Raget

D’esquerra a dreta, Ricard Pujol, Dani Serra i Guillem Pujol

El blanenc Aleix Gelabert, 
a la Barcelona World Race

Els germans Pujol Belmonte, protagonistes 
de la Copa Nadal 

barcELona

barcELona

«al llarg de la temporada, 
ha patit alguna lesió i 

problemes musculars que 
li han complicat la seva 

preparació»

«L’aigua estava a 15’9 
graus, dos per sobre del 

que és habitual»

«guillem, 1r, i ricard, 2n, a 
la copa nadal»

Aprofita
les

rebaixes!
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Àngel Mullera, del C.A Lloret la 
Selva, amb un temps de 0:14:33, i 
Anna Quílez, amb 0:17:41, han es-
tat els guanyadors de la Cursa de 
Nadal de Lloret de Mar, una de les 
darreres competicions esportives 
del 2014.

La prova, organitzada per l’Ajun-
tament amb la col·laboració del 
C.A Lloret la Selva, es va disputar 

en un recorregut de cinc quilòme-
tres i va comptar amb la participa-
ció de més de 900 inscrits de totes 
les edats. Una de les grans novetats 
d’enguany ha estat que la Cursa de 
Nadal ha incorporat la Cursa de la 
Dona i de cada inscripció es dona-
rà un euro a la secció local de l’As-
sociació Contra el Càncer (AECC).

En la categoria masculina abso-
luta, el segon lloc va ser per a Mic-

hal Kaczmarek i el tercer, per a 
Jabir Makhfaoui. En categoria fe-
menina, la segona posició va ser 
per Ïa Vidal, mentre Aneta Kacz-
marek va ocupar la tercera posició.

Les curses de promoció es van 
fer a les pistes d’atletisme. La pro-
va absoluta, amb inici i final a les 
mateixes pistes, va recórrer el cen-
tre de la vila. Tenia un perfil com-
pletament pla. yy

EsporTs

Sortida d’una de les curses de promoció. Foto M. A. Comas

Cursa de Nadal solidària

LLorET dE mar

Una forta ventada va torçar bona part dels pals que aguantaven 
les xarxes de protecció del camp de futbol de la Ciutat Esportiva 
poques setmanes després de la seva posada en marxa. Abans de 
festes, es va haver d’aturar l’activitat durant dues setmanes. Tam-
bé es va ajornar la presentació de tots els equips del CD Blanes i 
la inauguració del camp.  yy

Problemes al nou camp de 
futbol de Mas Cuní

Homenatge a Nando Gómez

Campionat de Catalunya de 
ral·lis de terra

Llinàs i Torra, campions de Catalunya. Foto Igor Garcia

Familiars i ex companys de Nando Gómez. Foto Yoyo

Una de les tanques plegades sobre la porteria. Foto Yoyo

El Blanesport’83 va aprofitar la presentació dels equips de la 
temporada 2014-15 per retre homenatge a un dels seus millors 
jugadors. Fernando Gómez, format a l’equip blanenc va arribar 
als 21 anys a la Divisió d’Honor i va gaudir en diversos equips 
d’una exitosa carrera esportiva. El 16 de juliol de 2014, però, va 
perdre el partit més important de la seva vida després de patir 
una llarga malaltia. yy

A Tàrrega, en la vuitena i última prova puntuable de la tempora-
da 2014, el pilot torderenc de l’equip KTR, Carles Llinàs, i el seu 
copilot Kiko Torra, van proclamar-se campions després de rea-
litzar els trams amb els millors temps i jugant-se l’única carta và-
lida que tenien: sortir a guanyar la competició.  yy
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L’agEnda

DEL 10 AL 23
ExpOSiCiÓ DELS TREBALLS 
DE RECERCA. Instituts de
Secundària de Blanes
Sala García-Tornel

FiNS AL 17
ExpOSiCiÓ: LA CRÒNiCA 
DELS CANViS. EL 
pERiODiSME A LES 
COMARQUES DE GiRONA 
(1976-2014)
Casa Saladrigas

DiA 18
 xxVii CURSA MARiMURTRA
Grup Fondistes Blanes
Passeig de Mar a les 9.30 h

DiA 25
RiALLES TEATRE: LA 
MONGETERA MÀGiCA , Cia.
Festuc Teatre
Teatre de Blanes a les 17.30 h

ALTRES ACTiViTATS
BiBLiOTECA COMARCAL
DiA 14

NASCUTS pER LLEGiR: 
Els sons robats amb l Eva 
González
a les 10.30 h. 

DiA 15
CONFERÈNCiA: 
Acompanyament en el procés 
del Dol amb l’Alicia Campos
a les 18.00 h.

DiA 20
AULABLANES- Conferència:
Matemàtiques al segle XXI . 
Problemes oberts, la noció
de caos, un exemple d’ús dels 
caos en el compositor
musical automàtic  Pecatta 
Mundi amb el Dr. David Juhé
a les 20.00 h.

DEL 22 AL 31
ExpOSiCiÓ: Por cada mina 
una flor de Moulud Yeslem

DiA 23
RECiTAL pOÈTiC: El teu nu té 
la violència d’un Déu creador 
amb el seu autor Josep
Ballesteros
a les 20.00 h.

DiA 30
L’HORA DEL CONTE DE LA 
pAU: Komal i l’Estel de colors 
amb l’Asha Miró
a les 18.00 h.

DiA 30 
Acte de Lliurament de fons 
als projectes amb el tercer 
món, amb el departament 
d’Acció Social de l’Ajuntament
a les 20.00 h.

MORRALLA, ESpAi CREATiU
Casal dels joves de Blanes. 
Tallers, cursos, sala de
concerts, gimnàs, etc
(Avinguda de l’Estació, NAU 4 
Tel. 972 330 711)

CENTRE ExCURSiONiSTA DE 
BLANES
Senderisme, sortides 
familiars, amics dels camins, 
alta muntanya

ASSOCiACiÓ ESTiMEM LES 
ERMiTES DE BLANES
Visites a l Ermita de St. Joan i 
St. Francesc
Cada diumenge de 10.00 a 
13.00 h

pRiMER CASiNO DE BLANES
CiCLE DE CONFERÈNCiES
Arts i oficis a la vila de Blanes
La cuina com a art i 
metodologia gastronòmica 
(de 8.20 a 9.45 h)

DiA 22
restaurants Va de catas, 
la Cata i en la esquinita te 
espero
Amics del casino

DiA 11
Àngel López Santos
de 11 a 13 h

DEL 18 AL 31 
Exposició de pintura a l’oli de 
Pilar Montero i Cristina Agustí
Espai Marina

DiES 15 i 16
Donació de sang
Casa de la Cultura (15 tarda i 
16 matí i tarda)
C. Cívic el Rieral (16 tarda)

DEL 12 AL 31
ExpOSiCiÓ “1714
ET pREN LA pARAULA”
9-20.30 h - Dissabtes
Biblioteca Municipal
Plaça Pere Torrent, 1

DEL 13 AL 31
ExpOSiCiÓ HipNOSi
D’ADRiÀ CiURANA “EL
LLiBRE DEL SiNDiCAT DE
REMANÇA DE 1448”
Dilluns a divendres
9-20.30 h
Dissabtes 10-14 h
Biblioteca Municipal
Plaça Pere Torrent, 1

DiA 17
El RACÓ DELS CONTES
“CUENTOS DEL MUNDO”
11.30 h Biblioteca Pl. Pere 
Torrent, 1

“L’iMpRESARiO iN ANGUSTiE”
ÒpERA pER A JOVES
21 h Teatre de Lloret
8 euros

DiES 24 i 25
TEATRE “AQUÍ Hi
HA MULLADER”
Casal de l’Obrera

DiA 24
EL RACÓ DELS CONTES
“ÉSSERS D’AiGUA i
MARiNS”
11.30 h Biblioteca Pl. Pere 
Torrent, 1

DiA 31
EL RACÓ DELS CONTES
“KA-KE-Ki CONTES”
11.30 h Biblioteca Pl. Pere 
Torrent, 1
AGENDA FACILITADA PER
L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

Els dies 23 i 24 de desembre el Pare Noel i el seu seguici va recór-
rer els carrers del centre comercial. Al final del recorregut, plaça 
doctor Adler, va escoltar els desitjos de la canalla. yy

nadaL a LLorET dE mar

Visita del Pare Noel

Exposició de diorames

Parc infantil de Nadal

Cercavila del Pare Noel. Foto M. A. Comas

Un dels diorames exposats. Foto M. A. Comas

Vista General del parc. Foto M. A. Comas

Com cada Nadal, els pessebres han format part de la celebració. 
Hi ha hagut una mostra totes les festes, del 24 de desembre al 6 
de gener, a l’ermita dels Sants Metges. yy

La mainada va poder passar unes hores d’esbarjo al Parc Infan-
til que es va muntar al pavelló de l’escola Pompeu Fabra. Va tan-
car les portes el 4 de gener, la vigília de l’arribada dels Reis de 
l’Orient. yy
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FiNS EL DiA 26
piNEDA DE MAR
Exposició documental ‘Feelings’
Biblioteca Serra i Moret

FiNS EL DiA 31
CALELLA
Exposició Músics a l’Aplec
Biblioteca

DiA 14
CALELLA
Aula d’extensió universitària. 
‘La banalitat del mal en el segle 
XXI’. 
Casal l’Amistat
18.30 h

TORDERA
Donació de sang
Darrere la Plaça de l’Església
17.00 h

DiA 15
piNEDA DE MAR
Hora del conte a càrrec de Mon 
Mas. 
Biblioteca Serra i Moret
17.30 h

Ioga i meditació
Biblioteca Serra i Moret
18.30 h

TORDERA
Xerrada ‘La dependència 
emocional com a relació tòxica’
Biblioteca de Tordera
19.30 h

CALELLA
Xerrada de Nutrició
Local Oncolliga
10.00 h

Sorteig Campanya de Nadal
Cooperativa l’Amistat
21.00 h

DiA 16
MALGRAT DE MAR
Els contes del divendres
Biblioteca La Cooperativa
18.00 h

piNEDA DE MAR
Presentació del llibre 
‘Inquietança’ d’Arcadi Vilert.
Biblioteca Serra i Moret
20.00 h

DiA 18
MALGRAT DE MAR
Espectacle infantil “Xefs”
Centre Cultural
18.00 h

Festa de Sant Antoni Abat
Plaça Germana Campos 
(passejada fins la Plaça de 
l’Església) 11.15 h

CALELLA
Benedicció d’animals domèstics
Plaça de l’Església 13.00 h

41è Concurs de Teatre 
Amateur: Un Esperit Burleta
Teatre Orfeó Calellenc
18.30 h

pALAFOLLS
17ª Hivernal Sant Genís BTT
Sant Genís de Palafolls
09.30 h

DiA 19
MALGRAT DE MAR
Xerrada: TDAH i comorbiditats
Centre Cívic
21.00 h

piNEDA DE MAR
Taller ‘Bibliotecari/ària per un 
dia’
Biblioteca Serra i Moret
18.00 h

DiES 19 i 25
piNEDA DE MAR
Donació de sang
Plaça Les Mèlies
10.00 h

DiA 20
TORDERA
Conferència ‘El cervell 
emocional i les seves funcions’
Biblioteca de Tordera
19.00 h

DiA 21
CALELLA
Aula d’extensió universitària. 
‘La República dels mestres. Els 
mestres de la República’.
Casal l’Amistat
18.30 h

piNEDA DE MAR
Taller de porteig i tipus de 
portanadons
Llar d’infants Marinada
16.30 h

TORDERA
Laboratori de lectura i imatges
Biblioteca de Tordera
17.30 h

DiA 22
piNEDA DE MAR
Xerrada-Taller ‘Organització de 
menús per a tota la família’
Biblioteca Serra i Moret
18.00 h

Ioga i Meditació
Biblioteca Serra i Moret
18.30 h

MALGRAT DE MAR
Donació de sang
Capella de l’Antic Hospital
17.00 h

DiA 23
MALGRAT DE MAR
Els contes del divendres
Biblioteca La Cooperativa
18.00 h

Cinema: IDA
Centre Cultural
22.00 h

piNEDA DE MAR
Club de lectura fàcil en català
Biblioteca Serra i Moret
18.00 h

DiA 24
MALGRAT DE MAR
Jornada formativa: Abordatge 
del TDAH dins l’aula
Centre Cultural 9.30 h

TORDERA
Xerrada ‘Educació emocional 
per a pares i mares’
Biblioteca de Tordera
11.00 h

Pel·lícula ‘Els pingüins de 
Madagascar’
Teatre Clavé
18.00 h

CALELLA
Caminades per Calella
Camp de Mar
07.30 h

DiA 25
MALGRAT DE MAR
Donació de sang
Can Campassol
10.00 h

Concurs de teatre Vicenç 
Bayarri i Miralles
Centre Cultural
19.00 h

CALELLA
41è Concurs de Teatre 
Amateur: Panorama des del 
Pont
Teatre Orfeó Calellenc
18.30 h

SANTA SUSANNA
Audició de sardanes
Pavelló municipal d’esports
18.30 h

DiA 26
piNEDA DE MAR
Taller ‘Bibliotecari/ària per un dia’
Biblioteca Serra i Moret
18.00 h

Club de lectura ‘La colla dels 
vermells’
Biblioteca Serra i Moret 18.00 h

DEL 27 AL 2 DE FEBRER
piNEDA DE MAR
Exposició documental ‘Històries 
d’arreu’
Biblioteca Serra i Moret

DEL 27 A 8 DE FEBRER
TORDERA
Exposició ‘La memòria de les 
arts efímeres’.
Teatre Clavé

DiA 28 
MALGRAT DE MAR
Club de lectura
Biblioteca La Cooperativa
19.00 h

CALELLA
Aula d’extensió universitària. 
‘Arquitectura renaixentista: dels 
palaus florentins a Sant Pere 
del Vaticà’.
Casal l’Amistat
18.30 h

piNEDA DE MAR
Xerrada ‘Mites sobre la 
lactància materna’
Llar d’infants Marinada
16.30 h

Club de lectura
Biblioteca Serra i Moret
20.30 h

DiA 29
piNEDA DE MAR
Planetari digital familiar
Biblioteca Serra i Moret
18.00 h

Xerrada ‘Amb un llibre sota el 
braç’
Escola bressol de Mar 15.30 h

CALELLA
Assemblea de discussió i 
selecció de les propostes del 
Pressupost Participatiu de la 
Regidoria de Joventut
Centre d’Acció Jove
20.00 h

DiA 30
MALGRAT DE MAR
L’hora del conte
Biblioteca La Cooperativa
18.00 h

TORDERA
Espectacle teatral ‘A porta 
tancada’
Teatre Clavé 22.00 h

piNEDA DE MAR
Planetari digital familiar
Biblioteca Serra i Moret
18.00 h

DiA 31 
CALELLA
Presentació del llibre El dietari 
de Joan Morales
Ajuntament Vell
19.00 h

DiA 4 DE FEBRER
CALELLA
Aula d’extensió universitària. 
‘Alteració antròpica del litoral: 
cas de la Costa Brava i el 
Maresme’.
Casal l’Amistat
18.30 h

DiA 6 DE FEBRER
MALGRAT DE MAR
Cinema: Boyhood
Centre cultural
22.00 h

DiA 7 DE FEBRER
TORDERA
Taller Respira’t per a infants
Biblioteca
11.00 h

Foto: Ciro Duran
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xAi ESTOFAT

  EL FogÓ dE La marina

EnTrETEnimEnTs

ingrEdiEnTs pEr a 4 pErsonEs

• 800 g de xai (la part que més us agradi)

• 300 g de pèsols

• 4 pastanagues

• 4 patates

• 1 ceba petita

• 1 pebrot verd

• 3 grans d’all

• 2 fulles de llorer

• 1 got de vi blanc

• 1 culleradeta de comí en gra

• 1 culleradeta de pebre vermell dolç

• Uns fils de safrà

• Colorant alimentari

• Sal i pebre

• Oli d’oliva verge

ELaboraciÓ
En una cassola posarem 4 cullerades d’oli, quan sigui 
hi afegirem el xai tallat a trossos petits, salpebrem, ho 
deixarem enrossir.
Tot seguit afegirem la ceba i el pebrot també talladet 
petit, els tres grans d’all sencers i sense pelar. Deixarem 
que es cogui tot plegat a foc lent.
A continuació afegirem les pastanagues, tallades a ro-
danxes i les fulles de llorer. Estarà al punt quan la ceba 
sigui transparent. Afegirem el pebre vermell i el vi 
blanc.
Deixarem que s’evapori l’esperit de vi i tot seguit ho co-
brirem amb aigua i que cogui  uns 20 minuts.
Aprofitarem per pelar i tallar les patates a quadrets pe-
tits i les fregirem  amb abundant oli d’oliva i les reser-
varem. 
Passat aquest temps hi afegirem els pèsols i ho deixa-
rem coure tot durant 10 minuts més.
Comprovarem  si el xai ja és cuit, retirarem els grans 
d’all, afegirem les patates, una mica de colorant ali-
mentari, els grans de comí aixafats i els fils de sabrà, 
rectificarem de sal i ho deixarem coure tot uns minuts 
més si cal.

Per aquest dies de fred  us presentem un plat calentet 
i que ve de gust a tothom.

 

Manoli Bustamante Bustamante

moTs EncrEUaTs
arT major 15x15
Proposta de Jep Ferret
www.crucigramaexpres.cat
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TransporTs púbLics

RO
D

A
Li

ES

 BLANES  g BARCELONA
FEiNERS: 6.05 - 6.17 - 6.33 - 6.48 - 7.05 - 7.17 - 7.35 - 7.47 - 8.17 - 8.48 - 9.16 - 9.47 - 10.17 - 10.47 - 11.17 - 11.47 - 12.17 - 12.47 - 13.17 - 13.47 
- 14.13 - 14.46 - 15.16 - 15.47 - 16.16 - 16.47 - 17.16 - 17.47 - 18.16 - 18.47 - 19.16 - 19.46 - 20.13 - 20.44 - 21.15 - 21.55

 BLANES  g GiRONA
Feiners (TrAnsBOrD: MAÇAneT-MAssAnes): 7.16  - 8.16 - 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

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

AU
TO

BU
SO

S  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 - 18.35 / 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 - 14.15 - 15.30 - 16.00 - 17.00 - 18.15 - 19.30
DiSSABTES FEiNERS: 7.30 - 9.00 - 11.00 - 14.15 - 19.30 / DiUMENGES i FESTiUS: 9.00 - 14.15 - 19.30
 GirOnA (esTACió De BUs) g LLORET
FEiNERS: 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.00 - 12.15 - 13.15 - 14.30 - 15.30 - 16.30 - 17.30 - 18.30 - 19.30 - 20.30
DiSSABTES FEiNERS: 8.45 - 10.00 - 12.15 - 15.30 - 20.30 / DiUMENGES i FESTiUS: 10.00 - 15.30 - 20.30

 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

Gener Gener Adreces i telèfons
Farmàcia basTè
Camí de l’ Àngel, 22
Tel. 972 371 075
Farmàcia cànoVEs
C. Sant Pere, 76 B
Tel. 972 367 960
Farmàcia m. TaLLada
C. Just Marlès, 5
Tel. 972 372 868
Farmàcia borràs
C. M. Aurèlia Campmany, 2-4
Tel. 972 377 403
Farmàcia LLadÓ
Av. Passaperas, 17-23
 Tel. 972 376 412
Farmàcia a. marTínEz
C. Sant Pere, 6
Tel. 972 364 379
Farmàcia pErpinYà
C. Joan Baptista Lambert, 34
Tel. 972 365 877
Farmàcia c. cabaÑas
Av. Amèrica, 27
Tel. 972 365 798
Farmàcia mazÓ 
C. Venècia, 75
Tel. 972 366 155
Farmàcia m. cabaÑas
Av. Just Marlès, 66
Tel. 972 365 796
Farmàcia j. marTínEz
C. Emili Martínez Passapera, 9
Tel. 972 346 187
Farmàcia FàbrEgas
Ctra. de Vidreres, 123-A
Tel. 972 362 206
Farmàcia E. TaLLada 
Av. Catalunya, 6
Tel. 972 369 303
Farmàcia i. EspinET
C. del Carme, 46
Tel. 972 365 047
Farmàcia masETE
C. Valentí Almirall, 12
Tel. 972 362 371

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

L’administració número 3 del carrer del Carme va vendre una 
sèrie -és a dir, deu butlletes- del segon premi, el 43.743. Cada 
dècim tenia un premi de 75.000 euros. Tots els bitllets es van 
vendre per finestreta. No hi va faltar el cava per celebrar-ho. yy

Es va vendre un dècim del segon premi a l’administració de 
la plaça de la Magnòlia poques hores abans del sorteig del 
dia 22 de desembre per terminal. El número premiat amb 
125.000 euros per dècim va ser el 92.845. yy

Premi pel número 7.617. Es va vendre un únic dècim per 
terminal a l’administració del carrer Sebastià Llorens. Tenia 
un premi de 20.000 euros al dècim. Va ser un dels primers 
premis en sortir. yy

Lloret i Blanes pessiguen alguns premis importants 
dels sortejos nadalencs

LLorET dE mar - sorTEig dEL nEn LLorET dE mar - sorTEig dE nadaL bLanEs - sorTEig dE nadaL

Alegria al carrer del Carme el dia 6 de gener. Foto ACN Administració on es va vendre el segon premi. Foto M. A. Comas Propietari de l’administració de Blanes. Foto Yoyo
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PUNTS DE DISTRIBUCIÓ DE LA MARINA

B
L

A
N

E
S

L
L

O
R

E
T

 1 VErdUrEs monTELLs
Plaça Verdures

 2 ajUnTamEnT dE bLanEs
Passeig de Dintre

 3 EVEnTia prEss
Carrer Esperança

 4 pUnT d‘inFormaciÓ
Plaça Catalunya

 5 caFETEria baccHio
Plaça Theolongo Bacchio

 6 XaLoc pErFUmEriEs
Carrer Ample

 7 FErrETEria mEsTraL
Carrer Raval

 8 FamiLY dEnT
Carrer de la Fe

 9 E.s. sanTa anna
Carrer Anselm Clavé

 10 caprabo
Carrer Lleida

 11 Farmàcia narcís pUjoL
Plaça Verge del Pilar

 12 bibLioTEca comarcaL
Avinguda de Catalunya

 13 pasTissEria marina
Avinguda de Catalunya

 14 Farma saLUT
Avinguda Europa

 15 ToTcarn
Avinguda Europa

 16 EscoLa saFa
Carretera de l‘Estació

 17 ràdio marina
Ca la Guidó

 18 Farmàcia TUron
Ca la Guidó

 19 ciUTaT EsporTiVa bLanEs

 20 caprabo
Carrer Ses Falques

 21 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

1

1
23

4

6
7

8

910

11
12

13

14
15

5

2

5
6

7

8

910

11

12

13

14

15

16

17

20 19

16 17

18

21

18

3
4

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

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

soLUcions



EnTrEVisTa a jordina rincon TorroELLa

Cada cop hi ha més joves que 
marxen a l’estranger a estudiar o 
treballar. Molts d’ells s’estableixen 
en el nou país i ja no tornen. 
L’estiu passat, la blanenca Jordi-
na Rincon Torroella va rebre de 
mans de Joan Car-
les I, en un dels seus 
darrers actes com a 
cap d’Estat, la pres-
tigiosa beca de “La 
Caixa” perquè estudi-
ants espanyols cursin 
estudis de postgrau a 
l’estranger. Tant sols 
els millors estudiants 
opten a rebre aquesta 
distinció i oportunitat 
única, fruit d’uns es-
tudis cursats amb ex-
cel·lència i inici d’una 
carrera professional 
que augura tots els 
èxits.

Jordina, tu has es-
tudiat la carrera a la 
Universitat de Barce-
lona i ara estàs fent 
recerca a Baltimore. 
Quina diferència 
veus entre la uni-
versitat catalana i la 
nord-americana? 
Crec que són dife-
rents en diversos aspectes, des de 
l’organització a la mentalitat dels 
estudiants i professors. Però en 
destacaré un. El fet que les uni-
versitats siguin privades i costin 
tants diners fa que l’educació no 
estigui a l’abast de tothom. Aquest 
és un gran inconvenient als Es-
tats Units i un regal immens del 
qual disposem nosaltres, encara 
que no el valorem prou (o gens). 
El que si que és veritat és que als 
Estats Units és una terra d’opor-
tunitats i la universitat no és di-

ferent en aquest aspecte; la deter-
minació, dedicació i treball dels 
estudiants fa que aquests puguin 
viure experiències impagables i 
l’organització i voluntat dels aca-
dèmics fa que tinguin les portes 
obertes a oportunitats impensa-
bles al nostre país. 

Quin impacte esperes que tin-
gui aquesta estada de recerca 
sobre la teva carrera professi-
onal?
Estic realitzant un research fe-
llowship en Neuro-Oncologia a 
l’Hospital Johns Hopkins amb el 
Dr. Alfredo Quiñones-Hinojosa, 
un dels neurocirurgians més pro-
lífics i prominents professional 
i socialment d’EUA. Desitjo que 
aquesta estada em proporcioni 
les bases i el coneixement neces-
saris per continuar amb una car-

rera on a part de metge pugui ser 
científica. Això per mi significa 
no conformar-me amb el que puc 
oferir als meus pacients d’avui 
sinó poder estudiar i contribuir 
en l’avenç d’aquesta ciència pels 
pacients de demà.

A un jove blanenc estudiant de 
batxillerat científic que s’està 
plantejant la carrera investiga-
dora de cara al futur gira pàgi-
na i llegeix aquestes teves línies, 
què li dius? 
Avui el Dr. Quiñones, “Dr. Q” 
com li diuen aquí, s’ha assegut 
amb els 6 estudiants i ens ha pre-
guntat: “Tu, quants dies treballes 
a la setmana?” “Què vas fer el cap 
de setmana?”. Aleshores, amb un 
somriure còmplice sota el nas ens 
ha dit: “La gent em pregunta com 

és que arribant a aquest país com 
a immigrant il·legal, amb 3 dòlars 
a la butxaca i recollint tomàquets 
al camp, he aconseguit transfor-
mar-me en el que soc avui en dia. 
La resposta és: Treballant, treba-
llant i treballant. Tots volem tenir 
èxit, tots volem ser bons en el que 

fem o perseguir els nostres som-
nis, però molts pocs estan dis-
posats a realitzar el sacrifici que 
això implica”. Ha fet una pausa i 
ha afegit: “Penseu que la malaltia 
descansa els caps de setmana?”.

Així que et diria que estic apre-
nent que aquesta carrera és tan 
feixuga com satisfactòria i no tot-
hom té el caràcter per afrontar-la. 
Un expert és aquell que ha comès 
tots els errors possibles i per això 
s’ha de ser resistent al fracàs. La 
ciència té amb l’investigador una 

eterna relació d’amor i odi i com 
totes, aquesta pot ser des d’una 
relació molt superficial a una re-
lació molt intensa. Cadascú ha 
de triar el seu grau d’implicació, 
però també ha de ser conscient 
que les seves expectatives han de 
ser congruents. Lluita per trobar 

la carrera que t’esti-
mes i un cop l’hagis 
trobat explora sense 
reserves, no t’aturis 
davant les negatives 
que et trobaràs i tin-
gues clares les teves 
prioritats.

I permet-me que 
acabi amb la pregun-
ta clau que tots ens 
fem, atemorits, quan 
veiem un jove amb 
talent sortint de casa 
nostra... Jordina, tor-
naràs?
Et respondré amb una 
altra pregunta: “Em 
deixarà aquest país 
tornar?”

La veritat és que si 
les oportunitats que 
estic tenint als Estats 
Units les hagués tin-
gut aquí, jo no hauria 
marxat mai. Marxar a 
llarg termini és un sa-
crifici immens, sobre-

tot per la família.  Si em deixarà 
aquest país tornar, encara no ho 
sé, però si que et puc dir que es-
timo el meu país, la meva família, 
els meus amics, i que faré tot allò 
que estigui a les meves mans per 
ser-hi present.

Molta sort i gràcies per aquesta 
dedicació tan vocacional a favor 
de tots nosaltres i els nostres 
descendents, Jordina!  yy 

“La ciència té amb l’investigador una eterna relació 
d’amor i odi”

pEp anTon ViETa

Jordina Rincon a la seva taula de treball


