
Política P. 3

Blanes i Lloret tindran 
nou alcalde
Marigó i Codina no opten a la 
reelecció 

cultura P. 13

El Teatre de la Costa 
Brava Sud programa 30 
espectacles
Aquest semestre hi haurà 

teatre, dansa, propostes 

familiars... 

societat P. 11

Lloret celebrarà l’any 
nou xinès
Serà el diumenge 22 de febrer 

esPorts P. 25

Blanes acull la Copa 
d’hoquei
La jugaran els vuit millors equips de 

l’OK lliga

Es tracta d’una iniciativa de l’Associació Recull Rural i Artesà de Lloret de Mar (RRALL) i l’Associació de Veïns del Rieral.  Demanen reconvertir el Mas d’en Buc, en estat de ruïna, en la seu 
del nou espai dedicat a museu i centre d’interpretació del món rural. El consistori disposa d’una partida de 140.000 euros per consolidar l’estructura de la masia.

Més informació p. 17

Lloret vol recuperar el seu passat agrícola
Vista aèria de Can Buc i el Rieral
Foto M. A. Comas

Nascuts per llegir

Cotxe a l’aigua

Conte de la Pau amb Àngels Bassas. Foto Yoyo

Una grua de grans dimensions va retirar el vehicle. Foto Yoyo

Un total de 365 nens i nenes de 0 a 3 anys  han participat en nou anys al projecte “Nascuts 
per Llegir” de la Biblioteca Comarcal de Blanes. En aquests anys s’han organitzat més de 70 
activitats.

Més informació p. 18

Ensurt al port de Blanes. L’incident va passar el 29 de gener, un cotxe que hi havia da-
vant la confraria, sense cap persona en el seu interior, es va desfrenar i va caure a l’aigua. 
El vehicle, però, va quedar atrapat entre un mur i una embarcació i no es va arribar a en-
fonsar.

Més informació p. 14

BLANES-LLORET DE MAR
fEBRER
ANY III. 2015. NÚMERO 21
25.000 ExEMpLARS GRATUÏTS

EDiTADA pER
rAdio mArinA`



2   la MariNa febrer De 2015

la MariNa 21. ANY III

Edita: Ràdio Marina, SA - NIF A-17063421 - Ca la Guidó, 1 - 17300 BLANES
Tel. 972 334 500 - Fax 972 336 484
lamarina@radiomarina.com - www.radiomarina.com
Cap de redacció: Joan Ferrer i Bernat
Publicitat: Fernando Atencia - publicitat@radiomarina.com
Tel. 972 334 500 - 660 089 090
Disseny i maquetació: Indústria Gràfica Montserrat, SL - Tel. 972 330 298
Imprimeix: Gráficas de Prensa Diaria, SAU
Tiratge d’aquesta edició: 25.000 exemplars
Dipòsit legal: GI-1757-2012

2015, any de canvis 
2015 potser serà l’any del començament de la recuperació econòmica però 
serà, sobretot, un any d’eleccions. 

Les primeres seran les eleccions locals previstes per al 24 de maig que ja 
sabem segur que portaran el canvi dels dos Ajuntaments més importants de 
la Costa Brava, Lloret de Mar i Blanes,  ja que els seus respectius alcaldes 
han anunciat que no es tornen a presentar. Canvis importants en els nostres 
municipis sense un pronòstic ni tan sols aproximat degut a l’alta diversitat de 
partits i agrupacions que es presenten i a l’evolució del seu pes electoral. 

A finals d’estiu tindrem les eleccions autonòmiques que en un principi havien 
de ser plebiscitàries i han estat reconvertides. Amb la temporada turística 
encara en un punt prou alt, es produirà el xoc dialèctic entre les formacions 
que es presenten, aquest cop atiades per la divisòria entre els favorables a 
l’autogovern o sobiranistes i els partidaris de continuar dins l’estat espanyol o 
unionistes. Segurament serà un enfrontament dur.

Finalment, dins el darrer trimestre, les eleccions generals o legislatives. 
Aquestes darreres ja ara s’anuncien de canvi radical per tal com els dos primers 
partits apareixen dràsticament reduïts en les enquestes, deixant espai a nous 
actors polítics com “Podemos”. No és difícil imaginar una lluita aferrissada.

Moltes eleccions i molts canvis que de ben segur provocaran cansament a un 
electorat ja cansat de notícies negatives sobre els seus representants polítics.

Tan de bo que després de tan renou encetem una nova etapa amb millors 
perspectives que les que deixem enrere.  yy

L’Editorial

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

A Lloret de Mar hi ha un premi de 
2.850 euros per a la millor carros-
sa. El segon premi té una dotació 
econòmica de 1.450 euros, i el ter-
cer de 715 euros. La millor carros-
sa local s’emporta 1.425 euros.

Els tres primers premis per a 
les millors comparses són de 665, 
285 i 140 euros respectivament. La 
millor comparsa de Lloret s’em-
portarà 380 euros.

L’organització també ha previst 
diverses subvencions per a les 20 
millors carrosses i 10 millors com-
parses.

A Blanes, se subvencionen les 
carrosses amb 300 euros; i les 
comparses amb 200 euros (de 20 
a 50 participants) o 300 euros si 
tenen més de 50 membres.

Els premis previstos són: per a 
carrosses, 1.200, 700 i 400 euros. 
Hi ha dues categories, grups locals 
i de la resta de poblacions.

El premi per a les comparses és 
de 600, 400 i 200 euros.

A part de les rues, s’han progra-
mat altres activitats. En el cas de 
Lloret: Arribada d’en Carnestoltes, 
disfresses al carrer, ball de les do-
nes o l’enterrament de la sardina.

A Blanes, els actes començaran 
el dia 13, i acabaran el dia 18 amb 
el tradicional enterrament de la 
sardina. Hi haurà, entre d’altres, 
concurs de disfresses al lloc de fei-
na i festa infantil. yy

Tornen les rues de carnaval 
a Blanes i Lloret de Mar

 blaNes - lloret de Mar

Els actes centrals del Carnaval 2015 a les dues poblacions seran les tradicionals rues. A Lloret 
n’hi haurà dues: una, el dissabte 14 a la tarda; i l’altra, el diumenge 15 al matí. A Blanes, com 
és habitual es farà el diumenge a la tarda.

Rua de Lloret de Mar 2014. Foto M. A. Comas
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El 24 de maig hi ha eleccions mu-
nicipals. Tres setmanes després, es 
constituiran els nous ajuntaments 
i s’escolliran els nous alcaldes. Ara 
per ara, és tota una incògnita sa-
ber quins resultats electorals es 
produiran, i qui governarà Blanes 
i Lloret els propers quatre anys. 
L’únic segur, però, és que Blanes i 
Lloret tindran nou alcalde.

Romà Codina ja fa temps que va 
anunciar que no participaria a la 
cursa electoral.

Codina fa 12 anys que forma 
part del govern de CiU; el primer 
mandat el va fer al capdavant de 
la regidoria de Benestar i Família, 
àrea creada durant la seva gestió, 
i posteriorment, en el segon man-
dat, va assumir la regidoria de No-
ves Infraestructures amb l’objectiu 
de desenvolupar importants equi-
paments estratègics per a Lloret 
com el Teatre, la Casa de Cultura 
i l’inici de la construcció de la pis-
cina municipal.

El darrer mandat l’ha exercit 
ja com a alcalde de Lloret en uns 
moments que ell mateix ha con-
siderat especialment complicats 
“per la difícil situació econòmica 

que pateixen moltes famílies però 
amb molta il·lusió per dedicar uns 
anys de la meva vida a Lloret i als 
lloretencs”.

El substitut de Codina al cap-
davant de la candidatura de CiU 
serà Jaume Dulsat, amb un equip 
totalment renovat.

A Blanes, Josep Marigó va 
anunciar que es presentaria a la 
reelecció el març de l’any passat. 
Abans d’acabar el 2014, però hi va 
renunciar al·legant “la necessitat 
de renovació i de donar un nou 
impuls al projecte socialista a Bla-
nes”.

Marigó porta 16 anys al consis-
tori blanenc. Ha alternat la seva 
presència a l’alcaldia i a l’oposició.

Miquel Lupiáñez, actual regi-
dor d’Urbanisme, serà el subs-
titut de Marigó. El va presentar 
l’executiva local del partit, i es va 
obrir un procés de primàries al 

qual només hi va optar Lupiáñez.
L’oferta electoral de Blanes i Llo-

ret pel 25 de maig es presenta àm-
plia i variada. En el cas de Lloret, 
a més de Dulsat (CiU), hi haurà 
com a caps de cartell Jordi Oro-
bitg (ERC), Marc Fuertes (Millor), 
Enric Martínez (PP), Francesc 
Rodríguez Pacios (ICV-EUiA) 
i Antoni Lorente (PSC). Tots 
menys Lorente, amb experiència 
al consistori perquè com a mínim 
ja porten quatre anys com a regi-
dors. És un ventall de possibilitats 
que es podria ampliar les properes 
setmanes amb noves formacions i 
grups.

A Blanes, Joaquim Torrecillas 
serà el cap de cartell de CiU men-
tre que Joan Salmerón, repetirà 
amb EUiA-ICV. El PP, actualment 
amb tres regidors, encara no ha 
fet públic el nom de la persona 
que anirà de número 1. Sense re-
presentació municipal en aquests 
moments, ERC presentarà Enric 
Canosa; i la CUP, Jaume Pujades. 
A Blanes també s’ha anunciat la 
presència de l’agrupació d’electors 
Guanyem Blanes. Un altre partit 
que ha seguit la vida municipal 
dels darrers anys sense tenir re-
presentació ha estat Ciutadans. yy

Blanes i Lloret de Mar tindran nou alcalde
 blaNes - lloret de Mar

Josep Marigó i Romà Codina no opten a la reelecció. Foto M. A. Comas

BRAVAUTO Carretera Accés Costa Brava, al costat de l'hospital de Blanes · Telèfon: 972 33 77 61
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La detinguda per matar la dona 
que va aparèixer enterrada en un 
bidó ple de ciment en una parcel- 
la de Lloret de Mar el juny del 
2013 ha arribat aquest gener a 
Catalunya des de Buenos Aires. 
La policia va detenir Norma Be-

atriz Kuike al seu país d’origen, 
l’Argentina, el 14 de juny del 
2013, després de descobrir les 
restes de la víctima, Ana Maria 
Martos, que estava desaparegu-
da des de l’any 2004. 

Les autoritats argentines van 
concedir l’extradició de la sospi-
tosa però no la del seu fill, tam-
bé detingut amb relació al cas. 
La suposada autora material del 
crim va ingressar a presó després 
de declarar davant del jutge de 
Blanes que porta el cas. 

L’última senyal de vida que hi 

havia d’Ana María Martos abans 
que la seva família en denun-
ciés la desaparició va ser el 18 
de gener del 2004 a Sant Feliu 
de Llobregat, d’on era ella. Van 
passar nou anys sense notícies 
d’ella fins que el juny del 2013 la 
policia en va trobar les restes. La 
víctima estava entaforada dins 
un bidó ple de ciment i enterra-
da en una finca de Lloret de Mar. 

Un parell de trucades anòni-
mes a una associació de fami-

liars de persones que busquen 
desapareguts van posar la poli-
cia espanyola sobre la pista dels 

sospitosos de la mort de Martos. 
Finalment, amb l’ajuda d’un geo-
radar, van localitzar el cos. 

A Lloret de Mar mateix van 
detenir un home, Josep Maria 

Tarragüell, que va admetre que 
havia enterrat el cos de Martos 
en una finca després de trobar-la 
morta al garatge de casa seva. 
Tarragüell va ingressar inicial-
ment a presó però després l’Au-
diència de Girona el va deixar en 
llibertat sota una fiança de 3.000 
euros. Nega qualsevol implicació 
amb la mort de la dona i diu que 
tampoc va veure com va morir, 
tot i que sí que admet que va 
arribar a casa seva viva acompa-

nyada de Norma Beatriz Kuike. 
El jutjat va dictar dues ordres 

internacionals de detenció con-
tra Kuike i el seu fill per la seva 
suposada implicació en el cas. El 
14 de juny del 2013, els van de-
tenir a tots dos al seu país d’ori-
gen, a l’Argentina. Les autoritats 
argentines han concedit l’extra-
dició de la dona mentre que han 
denegat la del seu fill, a qui re-
clamaven només per estafa i el 
delicte ja havia prescrit. yy

S’ha projectat la pel·lícula “Els llops 
de la Costa Brava” rodada amb 
una càmera subaquàtica l’any 1944, 
construïda pel mateix doctor Adler. 
També hi va haver una xerrada a 
càrrec del doctor Andrés Clarós. 
L’acte formava part del cicle Barce-
lona Underwater Festival, un cer-

tamen dedicat al món de la foto-
grafia submarina amb una mostra 
de càmeres subaquàtiques que ens 
acosten al repte de fotografiar sota 
l’aigua.

El doctor Ernest Adler, metge 
odontòleg alemany resident a Llo-
ret de Mar, va ser tot un referent en 
aquest àmbit.

La pel·lícula es basa en fets reals 
de la història d’una família de pes-

cadors de Lloret i és una gran ocasió 
de veure el Lloret rude i bonic de la 
postguerra espanyola. 

La pel·lícula, que és un document 
històric d’aquells temps, es va pre-
sentar per primera vegada a finals 
d’agost de l’any 1945 a Lloret de Mar 
i després va estar tres mesos a la 
cartellera del Cinema Savoy del Pas-
seig de Gràcia de Barcelona, sempre 
amb un ple absolut. El Dr. Adler va 
rebre en aquell moment el premi a 
la millor pel·lícula amateur.

Ernest Adler va ser un flamant 
odontòleg reconegut internacio-
nalment. Però sobretot, va ser un 
enamorat de la seva terra d’adopció, 
Lloret de Mar i la Costa Brava, que 
considerava la millor del món. La 
seva gran passió era el mar. El Dr. 
Adler va morir a Lloret de Mar el 14 
de novembre de l’any 1996 i va ser 
enterrat en el panteó dels lloretencs 
il·lustres.

La xerrada i la projecció de la pel-
lícula s’emmarquen en la primera 
edició del Barcelona Underwater 

Festival que organitza el Museu 
Marítim de Barcelona des del passat 
octubre de 2014 fins el mes de març 
d’aquest 2015. Un festival que pre-
tén homenatjar a pioners i experts 
en aquest sector. 

El Museu Marítim ha organitzat 
diverses activitats amb l’objectiu de 
sensibilitzar la societat de la neces-
sitat de protegir el patrimoni sub-

marí. Entre aquestes, hi ha xerrades, 
taules rodones, activitats pedagògi-
ques, familiars, etc. Les temàtiques 

que s’aborden són el patrimoni 
històric, la història del busseig, el 

medi ambient submarí, entre d’altres. 
El mes de novembre es va poder 

veure a les naus de les drassanes del 
MMB una mostra fotogràfica pre-
sentada per Montphoto.

El tercer diumenge de cada mes, 
el Museu Marítim acull una activi-
tat infantil “Amb ulls d’aigua”, que 
permet construir una càmera obs-
cura amb una peixera. yy

Novetats en el cas de la dona que va aparèixer 
morta en un bidó a Lloret de Mar 

El Museu Marítim de Barcelona homenatja al 
Dr. Ernest Adler

lloret de Mar

lloret de Mar

Moment de localitzar el bidó

El Dr. Adler assegut a la terrassa de casa seva a Sa Montgoda 1930. Autoria Emili Martínez i Passapera. SAMLM Fons Martínez  Planas

Recerca del cos amb georadar

«el cos es va localitzar 
nou anys després de la 

desaparició»

«Els llops de la Costa Brava 
es va rodar amb una 

càmera feta pel doctor 
adler»

«el barcelona underwater 
Festival finalitzarà el mes 

de març»

«el primer detingut va 
quedar en llibertat amb 
fiança de 3.000 euros»
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Es tracta del IX Premi Josep Pu-
jol i Aulí a la tasca professional, 
inclòs en la darrera edició dels 
Premis G! 2014 que ha atorgat el 
Patronat de Turisme Costa Brava 
Girona a diferents representants 
del sector turístic.

Per qüestions de salut, l’em-
presari blanenc no va poder rebre 
el premi de mans del president 
de la Generalitat, Artur Mas. Per 
això, en el seu lloc, ho va fer el 
vicepresident de l’Associació Ca-
talana d’Agències de Viatge Espe-
cialitzades, Jordi Martí. 

Ara, un cop recuperat de l’afec-
ció i reincorporat al capdavant de 
la seva agència, Josep Maria Mar-
tín i Casals ha agraït tant a l’As-
sociació Catalana d’Agències de 
Viatges Especialitzades (ACAVe) 
per proposar-lo com a candidat, 
com al Patronat de Turisme Costa 
Brava Girona per haver-lo trobat 
mereixedor d’aquesta distinció.

Josep Maria Martín i Casals va 
posar en marxa l’Agència de Vi-
atges Blanda el novembre de l’any 
1968, tot i que anteriorment ja 
es dedicava a aquest sector. Des 
dels seus inicis, va demostrar ser 

pioner en el turisme receptiu de 
la província de Girona, més con-
cretament a la zona situada entre 
les poblacions de Blanes, Lloret 
i Tossa. Als anys 60, amb una 
visió estratègica de futur, i quan 
des de l’Estat espanyol comença-
va a impulsar polítiques econò-
miques i d’obertura a l’exterior, 
l’empresari blanenc va començar 
a portar grups d’americans a la 
Costa Brava. 

I és que un dels trets diferenci-
als de la seva agència de viatges 
receptiva respecte d’altres empre-
ses anàlogues ha estat que, des del 

principi, va voler distingir la seva 
activitat especialitzant-se de ma-
nera pionera en el segment turís-
tic musical. 

Paral·lelament, sempre a la re-
cerca de noves experiències in-
novadores i alternatives al tradi-
cional paquet de sol i platja que 
durant tants anys va imposar-se 
en aquest sector, també va ser pio-
ner en un altre tipus de destinació 
turística: l’esportiva.  yy

«Josep Maria Martín ha 
rebut el premi a la tasca 

professional»

Premi G! a Josep Maria Martín i Casals 
blaNes

Josep Ma Martín Premi G!. Foto Aj. Blanes
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Lloret de Mar ha acollit més d’1 
milió de visitants el 2014 i les 
pernoctacions se situen per so-
bre dels 5 milions, segons dades 
facilitades per l’Institut Nacional 
d’Estadística.

Les xifres globals mostren 
un lleuger increment respecte 
l’any anterior que va tancar amb 
1.017.206 viatgers i 4.989.837 

pernoctacions. Enguany les xifres 
se situen per sobre dels 1.030.000 
viatgers i 5.126.000 pernoctaci-
ons, que, en paraules del regidor 
de turisme, Jordi Orobitg “mos-
tra que Lloret manté l’estabilitat 
dels darrers anys. Les condicions 
meteorològiques de maig a juliol 
del 2014 varen ser poc favorables 
i no varen propiciar les reserves 
de darrera hora però els mesos 
de setembre, octubre i novembre 
han estat positius pel que fa a la 
xifra de visitants.” 

Pel que fa als mercats interna-
cionals, Jordi Orobitg ha explicat 

que “la difícil situació econòmica 
i política a Rússia ens ha afectat 
com a la resta de Catalunya amb 
un descens d’aquest mercat. Llo-
ret de Mar treballa amb diferents 
mercats, i la baixada d’alguns 
mercats internacionals s’ha com-
pensat amb una recuperació de 
mercats com l’anglès, així com un 
increment dels viatgers de l’Estat 
espanyol, principalment Catalu-
nya. Precisament en aquest mer-
cat és on el passat 2014 l’Ajunta-
ment va centrar els esforços pro-
mocionals amb una important 
campanya de comunicació que 
ens ha beneficiat positivament”. 

Per mercats internacionals en 
primer lloc, amb un 17,94%, han 
arribat turistes francesos; els ale-
manys, amb un 10,02% se situen 
en segon lloc i li segueixen els an-
glesos amb un 9,28%. Amb poca 
diferència el turisme rus se situa 
en quart lloc amb un 9,21% i molt 

per darrere se situa el turista belga 
amb 3,99% i l’italià amb 3,73%.

El pressupost de Lloret Turis-
me per aquest 2015 ascendeix a 
1.496.000€.

100.000 visites a les Oficines de 
Turisme

Les oficines de turisme de Llo-
ret atenen més de 100.000 perso-
nes durant el 2014.

El turista francès, amb un 29%, 
seguit de l’espanyol, amb un 26%, 
són les nacionalitats més ateses.

Les visites es distribueixen de 
la manera següent: 19.200 a la 
Central de Turisme, 52.727 al 

Museu del Mar, 28.818 a la ter-
minal d’autobusos i 5.528 al punt 
d’informació de Fenals, que està 
obert els mesos de juliol i agost. 

Pel que fa al perfil dels turistes 
segons l’edat que visiten les ofi-
cines, varia molt en funció dels 
mesos de l’any. Lloret de Mar, com 
moltes d’altres poblacions turís-
tiques, ha presentat la seva oferta 
aquest febrer a Fitur de Madrid, 
una de les fires que obre cada any 
el calendari de promoció nacional, 
estatal i internacional, la promoció 
turística continuarà les properes 
setmanes arreu d’Europa.. yy

Durant el 2014, han passat per 
Lloret 40.243 viatgers que te-
nien com a motivació de viatge 
l’esport; concretament, 24.550 
esportistes i 15.693 acompa-
nyants. Aquestes xifres signifi-

quen un increment de més de 
1.000 esportistes respecte a l’any 
2013. Amb aquestes dades, Llo-
ret es consolida com un referent 
d’aquest tipus de visitant a la 
Costa Brava.

Pel que fa als esdeveniments 
esportius, se n’han realitzat 250, 

concentrats principalment en els 
mesos de primavera, entre març 
i juny.

Per nombre d’esportistes, el 
futbol continua sent la modalitat 

esportiva més demanada princi-
palment per dur a terme estades 
esportives de nòrdics (noruecs i 
suecs) i anglesos, així com per a 
competicions nacionals.

El segueixen la petanca, que 
compta amb uns tornejos de pú-
blic francès i belga molt arrelats, 
que es duen a terme a la prima-
vera i la tardor. Altres campio-
nats com l’Eurobàsquet fan que 
el bàsquet sigui també una de les 
modalitats amb més esportistes. 

L’atletisme, amb estades espor-
tives de francesos, que poden ar-
ribar a durar un mes, es troba en 
quart lloc.

La piscina de mides olímpiques 
ha rebut un total de 27 estades. 
Per la nova instal·lació, inaugura-
da ara fa un any, hi han passat més 
de 1.160 esportistes.

Des de l’any 2006, Lloret de Mar 
està certificat com a Destinació 
de Turisme Esportiu i actualment 
compta amb 15 hotels certificats. 

Com a novetat, des d’aquest dar-
rer any, hi ha 7 hotels que s’han 
especialitzat a acollir estades es-
portives de ciclisme. Entre els ser-
veis que ofereixen aquests hotels 
hi ha aparcaments especials per a 
bicicletes, servei de manteniment 
tècnic, mànegues per a la neteja, 
menús específics per als ciclistes i 
rutes d’entrenament senyalitzades.

Una altra de les novetats del 
2014 pel que fa a l’esport ha estat 
la incorporació d’entrenaments a 
mar obert gràcies a la instal·lació 
de les Vies Braves, unes rutes ma-
rineres degudament senyalitzades 
amb balises que segueixen els ca-
mins de ronda des del mar.

I ja parlant d’aquest 2015, un 
any més Lloret de Mar acollirà 
dues proves relacionades amb el 
món del motor. El proper 13 de 
març a les cinc de la tarda es do-
narà la sortida al 63è Rally Costa 
Brava, el més antic de l’Estat espa-
nyol. Girona serà el centre neuràl-
gic de la prova. A la tardor, Lloret 
tornarà a fer olor de benzina sense 
oblidar un altre esdeveniment que 
any rere any agafa més volada, el 
Lloret Formula Weekend aquesta 
propera primavera. yy

Més de 5 milions de pernoctacions

El turisme esportiu, a l’alça

lloret de Mar

lloret de Mar

«el major nombre de 
turistes arriben de França, 

alemanya i anglaterra»
«el nombre de 

pernoctacions i visitants 
del 2014 ha superat les 
xifres de l’any anterior»

«les oficines de turisme 
van rebre més de 100.000 

visites»

«lloret ha acollit 250 
esdeveniments esportius»

«els esports que porten 
més gent són el futbol, 
la petanca, el bàsquet i 

l’atletisme»

Temporada alta a Lloret de Mar. Foto M. A. Comas

Lloret és una de les seus del MIC. Foto M. A. Comas
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L’Ajuntament de Lloret de Mar 
ha modificat el POUM (Pla 
d’Ordenació Urbanística Muni-
cipal) per a facilitar que els ho-
tels tinguin més serveis.

Es permetrà que els baixos es 
dediquin a botigues obertes al 
carrer i que es puguin oferir més 
serveis de restauració o oci a les 
terrasses. En cap cas, aquestes 
mesures no suposaràn un incre-
ment del nombre d’habitacions, 
tal com explica Jordi Martínez, 
tinent d’alcalde d’Urbanisme.

Lloret de Mar disposa del 10% 
de les places hoteleres de Catalu-
nya, i una tercera part de les que 
hi ha a les comarques de Girona.

La modificació ha estat apro-

vada per tots els partits menys 
ICV-EUiA. El seu portaveu,  
Francisco Rodríguez Pacios, 

creu que “els hotelers es volen 
emportar tot el pastís, amb el 
perjudici que això suposarà pels 

comerciants i restauradors del 
poble”.

Segons el regidor de Turisme, 

Jordi Orobitg, “aquesta modifi-
cació genera noves expectatives 
al sector turístic, el gran motor 
de la nostra economia”.

Aquesta ampliació de serveis 
està condicionada que l’establi-
ment presenti un bon estat i la 
qualitat dels serveis existents si-
gui l’adequada, segons va recor-
dar el portaveu del Millor, Marc 
Fuertes.

El PP, va apuntar la possibili-
tat d’aplicar bonificacions quan 
hi hagi aquestes ampliacions de 
serveis. En tot cas, han quedat 
pendents per les ordenances del 
2016.

L’objectiu final, dinamitzar 
l’economia local i allargar la 
temporada turística. yy

Els equipaments culturals de 
Lloret de Mar han tancat el 2014 
amb un total de 133.337 visi-
tants, el 10% més que l’any 2013.

El MOLL (Museo Obert de 
Lloret de Mar) està format ac-
tualment pel Museu del Mar, Es 
Tint, el centre històric, el jaci-
ment de Puig de Castellet, el cas-

tell de Sant Joan, l’església parro-
quial de Sant Romà, el Cemen-
tiri Modernista, els jardins de 
Santa Clotilde, Can Saragossa, la 
capella dels Sants Metges, l’ermi-
ta de Santa Cristina, l’ermita de 
les Alegries, Sant Pere del Bosc i 
l’ermita de Sant Quirze.

Pel Museu del Mar, hi han 
passat 20.000 visitants, el que 
suposa un increment del 22%. 

Les visites als jardins de Santa 
Clotilde, consolidades des de fa 
anys i les més nombroses, han 
augmentat un 4%.

També s’ha registrat un in-
crement de visitants a Can Sa-
ragossa i al castell de Sant Joan, 
que s’han convertit en els espais 
patrimonials que més han aug-
mentat de visitants aquest darrer 
any amb un increment del 32% 

i el 43% respectivament. En la 
mateixa línia també hi ha Es Tint 
de Ses Xarxes, Puig de Castellet i 
el Cementiri, que han rebut més 
visitants que l’any anterior.

Pel que fa a la procedència, 
destaquen els visitants de proxi-
mitat -principalment catalans-, 
que han augmentat en un 13% 
respecte l’any anterior. Els visi-
tants procedents de la resta de 

l’Estat espanyol han augmentat 
un 4% i, en canvi, s’ha registrat 
un descens del 17% en visitants 
procedents de Rússia. Per tipolo-
gies de visitants, continuen crei-
xent els particulars (tant famílies 
com jubilats) que visiten els di-
ferents elements del MOLL. En 
canvi, es registra un clar descens 
de grups i visites escolars. yy

Els hotels podran tenir més serveis

Més de 100.000 visites a Santa Clotilde

lloret de Mar

lloret de Mar

Zona hotelera de Fenals. Foto M. A. Comas

Santa Clotilde. Foto M. A. Comas

«s’ha modificat el PouM 
per a facilitar més serveis»

«en cap cas es podrà 
augmentar el nombre 

d’habitacions»



la MariNa   9febrer De 2015

El Patronat de Turisme Costa 
Brava Girona es promociona-
rà especialment aquest 2015 a 
França i Alemanya. També inci-
dirà en països de l’antiga URSS 
per compensar la frenada dels 
visitants russos. 

Girona tancarà el 2014 amb 
més de 4,7 milions de visitants 
i 22 milions de pernoctacions 
(dades fins al novembre). Això 
suposa un 4,4% més de turistes 
i un 10% més de pernoctacions 
que el 2013. 

El Patronat de Turisme desti-
narà 5,2 MEUR a fer promoció 
de la destinació aquest 2015.

El director del Patronat de Tu-
risme, Ramon Ramos, diu que 
“França i Alemanya seran els dos 
mercats estrella d’aquest 2015”.

Ramos assegura que aniran a 
nous mercats de l’exURSS on de-
tecten que hi ha ganes de viatjar 
i que fins ara no hi havien anat 
a fer accions. Per exemple, l’estiu 
passat la Costa Brava va rebre 
47.000 visitants de Bielorússia 
mentre que el 2013 se n’havien 
registrat 15.000.

El Patronat també confia en 
el mercat xinès que es fixa en la 
destinació de Girona especial- 
ment atret pel golf. El patro-
nat està treballant per presen-
tar aquest any candidatura per 
acollir la Ryder Cup, un esde-
veniment que rellançaria mun-
dialment Girona en el món del 
golf. De fet, aquest és el tercer 
esdeveniment esportiu més vist 
per televisió a nivell mundial. El 
veredicte se sabrà a l’octubre.

Ramon Ramos apunta que 
totes les accions de promoció 
que facin a l’estranger les faran 
acompanyats d’empresaris per-
què puguin fer negocis.

El Patronat de Turisme tam-
bé ha decidit destinar esforços 
aquest 2015 per promoure el 
turisme de natura. Per això, ha 
decidit tematitzar el 2015 i l’ha 
batejat com “L’Any de la Natura i 
el Turisme Actiu”.

Catalunya rep un 7,2% més de 
turistes estrangers 

Catalunya ha rebut 16,7 mi-
lions de turistes internacionals 
durant el 2014. Els turistes han 
generat uns ingressos superiors 

als 15.000 milions d’euros a l’eco-
nomia catalana (un 6,1% més 
que el 2013), amb un despesa 
mitjana per turisme i estada que 
frega els 900 euros. Aquestes xi-
fres positives s’han produït mal-
grat la davallada del turisme rus.

El conseller d’Empresa i Ocu-
pació, Felip Puig, ha assenyalat 

que el turisme a Catalunya “con-
tinua progressant i tanca un any 
en positiu, tot i el context inter-
nacional incert”. 

Puig ha destacat l’increment 
de turistes de França (9,7%), el 
Regne Unit (5,6%), Alemanya 
(12,3%), Itàlia (19,9%) o els Pa-
ïsos Baixos (17,1%).

Pel que fa al mercat intern, 
Puig ha avançat que el 2014 ha 
estat un any de recuperació dels 
turistes catalans i de la resta de 
l’Estat. En conjunt, el nombre 
de pernoctacions ha crescut un 
1,5%, especialment de visitants 
catalans (+9,2%) i de la resta de 
l’Estat (+4,5%). yy

Alternatives al turisme rus
costa brava

Passeig Verdaguer de Lloret de Mar. Foto M. A. Comas

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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En el primer any de funciona-
ment de la Biblioteca Jove, hi ha 
hagut 1.500 usuaris. La Bibliote-
ca Jove ocupa l’espai que des del 
2003 va allotjar l’Oficina de Tu-
risme de Blanes. El primer any 
de funcionament d’aquest servei 
de la Biblioteca Comarcal es va 
celebrar amb diverses propostes: 
arts escèniques, música i litera-
tura.

L’escriptor lloretenc, Iker Pas-
cual Herrero, va llegir un frag-
ment d’un seu relat, Saturno, 
que l’any passat li va significar 
guanyar el premi de la nova ca-
tegoria del Concurs de Relats 
Breus per a Joves Bolleré (12 a 14 
anys) convocat per l’Ajuntament 
blanenc.

Després va ser el torn de l’ac-
tuació que van oferir el grup 
d’actors de la Companyia Mor-
ralla, en una intervenció que 
també va ser molt celebrada pel 
nombrós públic que s’hi va con-
gregar. Per últim, també es va 
comptar, igual que ara fa un any, 
amb el duet Les Flekys, format 
per la cantant Shanilee i la Júlia 
al piano, que van oferir una breu 
actuació musical. Val a dir que 
també van haver-hi incorpora-
cions d’espontanis, amb l’actor 
Leandro Gabriel i el jove com-
positor Andrei.

Una de les novetats d’aquest 
any 2015 és un taller de tècnica 
audiovisual per utilitzar el mòbil 
com a eina d’edició de vídeos. 
S’imparteix els divendres de fe-
brer de 6 a 8 de la tarda. El taller 
teòricopràctic va a càrrec del re-
alitzador i director de documen-
tals i curtmetratges de Blanes 
Jaume Pujadas. 

L’altra novetat que es posarà en 
marxa properament serà la crea-

ció d’un Club de Lectura Juvenil 
que es vol fer inicialment un cop 
cada dos mesos, amb la possibi-
litat que s’ampliï la periodicitat 
en funció del ressò i l’èxit que 
vagi assolint. La idea és que es 
faci les tardes dels divendres, de 
5 a 6, i anirà a càrrec de Veròni-
ca Moreno, tècnica-auxiliar de la 
Biblioteca Comarcal. 

Per últim, coincidint amb el 
primer aniversari de la Biblio-
teca Jove de Blanes, es va posar 
en marxa un nou grup de Fa-
cebook gestionat conjuntament 
amb la Biblioteca de Lloret. Es 
tracta d’Espai Jove: @bibliobla-
nes/@bibliolloret, un nou recurs 

a les xarxes socials que es posa 
a l’abast dels joves de les dues 
poblacions, a través de l’enllaç 
https : / /w w w.faceb o ok.com/
groups/bibliolloretespaijove/ yy

La xerrada ha anat a càrrec de 
Toni Jodar amb més de 35 anys 
d’experiència en el món de la 
dansa. El ballarí i coreògraf ha 
treballat amb artistes ben di-
versos com Cesc Gelabert, Al-
bert Vidal, Carles Santos, Jero-
me Savary, Dagoll Dagom, Co-
mediants i La Fura dels Baus. 

És codirector i intèrpret del 
projecte Explica Dansa (www.
explicadansa.com) i assistent de 
coreografia de Gelabert-Azzo-
pardi, segons explica Jordi Gai-
tan, portaveu d’Aula Blanes. 

Participa en el programa de 
creació de públics del Mercat 
de les Flors, Gran Teatre del 
Liceu. 

També ha explicat la dansa 
occidental a Orient, de gira per 
la Xina el 2013 i el 2014. 

En “L’acció parlada” proposa 
una manera singular d’explicar 
la història de la dansa.

Il·lustra amb el propi cos el 
pas del temps de la dansa i uti-
litza la seva experiència i

humor per fer que sigui una 
“performance” de caràcter 
pedagògic que es converteix 
en una lectura en sí creativa i 
amena. Mostra l’evolució del 
clàssic al contemporani, tot 
fent referència als diversos gè-
neres i formes que utilitza el 
cos per expressar-se en el mo-
viment.

L’acte es va fer a l’entrada de 
la Biblioteca. yy

El diumenge primer de febrer 

hi va haver una nova tirada a 
l’art a la platja de Lloret de Mar. 
Aquesta és una activitat que es 

repeteix dues vegades cada any 
en el programa del Xino-Xano, 
desembre i febrer. yy

Primer aniversari de la 
Biblioteca Jove

La dansa a Aula 
Blanes 

El Xino-Xano tira l’art

blaNes

blaNes

lloret de Mar

Diverses actuacions van amenitzar la celebració. Foto Yoyo

Toni Jodar en acció. Foto Sadler’s Wells Theater

Imatge de la tirada a l’art del desembre. Foto M. A. Comas

«el primer aniversari 
es va celebrar amb arts 

escèniques, música i 
literatura»

«aquest febrer es fa un 
taller d’edició de vídeos 

amb el mòbil»
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Serà el diumenge dia 22 de fe-
brer amb diferents actes d’inter-
canvi cultural entre la comunitat 
xinesa i la catalana. 

L’alcalde de Lloret de Mar i el 
president de la Unión de Asoci-
aciones Chinas de España, Lam 
Chuen Ping, han signat un con-
veni de col·laboració per l’orga-
nització de l’Any Nou Xinès. A 
l’acte també hi va assistir el Sr. 
Wang, vicecònsol a Barcelona. 

El diumenge dia 22 hi haurà 
una cercavila d’animals mitolò-
gics, com els dracs, de gran for-
mat i la participació de més d’un 
centener de xinesos amb vestua-
ri tradicional que passaran pels 
principals carrers comercials de 
Lloret de Mar, a partir de les 11 
del matí. Finalitzaran a la plaça 
Pere Torrent amb un gran final 
de festa. Aquesta activitat es 
complementarà amb una fira ar-
tesanal de productes catalans i la 

presencia de les Colles Gegante-
res de Lloret de Mar. 

Els actes continuaran al ves-
pre amb un sopar benèfic al 
Gran Casino Costa Brava en la 
qual s’espera la participació de 
diferents empresaris xinesos i 

catalans per establir contactes i 
intercanviar experiències de ne-
goci. 

Romà Codina, alcalde de Llo-
ret, ha destacat que “Lloret de 
Mar és una ciutat en què hi vi-
uen persones de més de 100 na-

cionalitats diferents i aquest ca-
ràcter cosmopolita sempre s’ha 
vist com un tret diferencial”.

El president de la Unión de Aso-
ciaciones Chinas de España, Lam 
Chuen Ping, destaca la repercus-
sió que tindrà l’acte, tant aquí com 

al seu país d’origen, ja que també 
hi assistirà la televisió nacional 
xinesa, que retransmetrà l’acte.

Jordi Orobitg, regidor de Pro-
moció Econòmica, Comerç i Tu-
risme, ha explicat que “fa diver-

sos mesos que des del departa-
ment de Promoció Econòmica i 
Comerç estem treballant aquesta 
iniciativa que pensem que té un 
gran potencial tant des del punt 
de vista social i cultural com des 
de la perspectiva turística i em-
presarial”. Va afegir “Vull agrair 
també la implicació del Gran 
Casino Costa Brava que és tam-
bé un dels principals col·labora-
dors d’aquest esdeveniment”.

El Cap d’Any Xinès comença 
amb la segona lluna nova des-
prés del solstici d’hivern boreal 
(22 de desembre), és a dir, entre 
30 i 59 dies després. L’Any Nou 
Xinès també es coneix com La 
Festa de Primavera o Cap d’Any 
Lunar. És la festivitat més impor-
tant de l’any per al poble xinès. yy

Lloret de Mar celebrarà l’Any Nou Xinès
lloret de Mar

Signatura del conveni entre l’alcalde de Lloret i els representants xinesos. Foto M. A. Comas

«es vol fomentar 
l’intercanvi cultural entre 

la comunitat xinesa i la 
catalana»

«Hi haurà una gran 
cercavila i un sopar 

benèfic»

Constantí Ribalaigua, 7 · 17310 Lloret de Mar (Girona) España
Tel. (34) 972 34 70 00 · Fax (34) 972 34 70 23
reservas@guitarthotels.com · guitarthotels.com

28 de febrer
a les 20.30 h.

Adults 40€
Nens 25€

Veniu a gaudir
d’una nit màgica

amb nosaltres i els vostres �lls.
Us tenim preparat un esplèn-
did espectacle que, de ben 

segur, els més petits 
reconeixeran.

PRIMER NEN GRATIS  ·  15% DE DESCOMPTE AMB RESERVA PRÈVIA

gran soparespectacle
Moltes nits poden

ser especials i aquesta pot ser 
una d’elles. Compartiu-la amb 
nosaltres i els reis de la casa. 

Cantarem, ballarem 
i riurem tots plegats!!!
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Tal com mana la tradició, el segon 
diumenge de l’any, l’ermita de la 
Mare de Déu de les Alegries ha 
acollit la Festa del Traginer. 

Una celebració que té com a 
plat fort, tal com el seu nom indi-
ca, la representació de la llegen-
da del traginer. La Festa del Tra-
giner es representa a Lloret des 
de fa molts any. És una tradició 
molt arrelada al poble, segons ha 
destacat el president del Veïnat 
de les Alegries, Josep Carreras, 
entitat que vetlla per preservar i 
donar a conèixer aquesta ermita, 

la més antiga de Lloret, i les seves 
tradicions.

El traginer era aquella persona 
que segles enrere anava de poble 
en poble i es dedicava a trans-
portar bruc, llenya, carbó, teles, 
menjar,... o el que fos. Feia de 
transportista amb un carro i un 
cavall. Al voltant d’aquesta figura 
és on s’articula la llegenda del tra-
giner de Lloret. Explica la història 
d’un traginer que un vespre tor-
nava a casa seva des de Vidreres 
i en passar davant de l’ermita va 
veure llum a dintre. Hi va entrar 
i va veure que hi estaven fent mis-
sa. Un cop allà li va estranyar no 

conèixer a ningú i també el fet que 
tots els assistents anaven vestits 
de blanc. En arribar a casa, el tra-
giner va explicar el que havia vist 
i li van dir que a les Alegries no hi 
havia missa. L’endemà el mossèn li 
va dir el mateix, que a aquella hora 
i a les Alegries, de missa no se n’hi 
havia fet cap. 

La Festa del Traginer se cele-
bra sempre el segon diumenge de 
l’any. Comença a les 10 del matí 
amb una xocolatada popular, se-
guida de sardanes, una missa amb 
la participació del Cor Alba de 
Prima i la representació de la lle-
genda del Traginer.  yy

La presència de Josep Ballesteros 
a la Biblioteca Comarcal de Blanes 
va girar a l’entorn del seu darrer 
llibre El teu nu té la violència d’un 
Déu creador.

El llibre ha estat publicat per 
l’editorial Gregal. Es tracta d’un 
poemari organitzat en sis capítols 
on l’autor recrea les sensacions 
personals més íntimes. Segons Ba-
llesteros, “es tracta d’un llibre so-
bre l’amor que reflexiona sobre el 
sentit de la vida”. El llibre té 76 pà-
gines i es ven al preu de 13 euros.

El 2009 va publicar el llibre-po-
ema La joguina d’un dia tot just 
desembolitat.

Ballesteros combina la creació 
literària amb l’advocacia. yy

Festa del Traginer 2015

Recital poètic de Josep 
Ballesteros 

lloret de Mar

blaNes

Representació de la llegenda del traginer. Foto M. A. Comas

Josep Ballesteros a la Biblioteca. Foto Yoyo

Jesús Terradas en la categoria popular, Neus Dalmau en l’artísti-
ca i Pere Batlle en els diorames, han estat els guanyadors del con-
curs de pessebres. 
També han guanyat la Parròquia de Sant Romà en la categoria 
d’entitats, l’hotel Don Juan en la d’allotjaments i Calçats Fàbre-
gas en comerços. 
El nombre de pessebres ha suposat tot un rècord, 165. yy

Esteve Rams s’ha emportat el primer premi de la categoria artís-
tica. En la popular, els primers premis han estat per Can Bruno 
i família Polo Montalt.
En la categoria d’associacions i entitats, els primers premis han 
estat per l’AAVV de Raval i el Col·legi Santa Maria. Joel Ristol 
s’ha emportat el primer premi de la categoria infantil/juvenil. yy

Pessebres blaNes i lloret

Rècord de participació a 
Lloret de Mar

85è Concurs a Blanes

Guardonats al concurs de Lloret. Foto M. A. Comas

Detall del pessebre de Can Bruno. Foto Yoyo

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
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Ramon Madaula, Anna Sahun, 
Guillermo Toledo, Jordi Boixa-
deras, Jordi Bosch, Lluís Soler, 
Alba Florejachs, Jordi Díaz i Sol 
Picó, són alguns dels protagonis-
tes destacats del programa.

El Teatre de Lloret ha estat 
el que ha aixecat el teló. Ho ha 
fet el dissabte 7 de febrer amb 
la comèdia Losers (perdedors), 
amb Alba Florejachs i Jordi Diaz 
a l’escenari, un espectacle que 
ha estat definit com la comèdia 
romàntica de la temporada. La 
segona proposta tindrà lloc el 
21 de febrer quan, després de 
l’èxit assolit al Teatre de Blanes el 
passat mes de novembre, el Te-
atre de la Costa Brava Sud tor-
na a programar Iaia! a la sala de 
Lloret, oferint d’aquesta manera 
una de les darreres oportunitats 
de veure l’actriu Montserrat Ca-
rulla als escenaris de les comar-
ques gironines.

El mes de febrer la programa-
ció teatral professional es tan-
carà a Blanes el dissabte dia 28 
amb La farsa de Walworth.

El 7 de març, coincidint amb 
la vigília de la celebració del Dia 
Internacional de la Dona Treba-
lladora, el Teatre de Blanes ofe-
reix Confessions de dones de 30, 
amb Meritxell Huertas, Annabel 
Totusaus i Ota Vallès. 

La setmana següent s’ha pro-
gramat l’espectacle M.A.R.I.-
L.U.LA. (Lloret, 14 de març), 
un monòleg existencialista que 
ofereix l’actriu Mònica Glaenzel, 
i Cremats (Lloret, 20 de març), 

una comèdia dirigida per Roger 
Peña. 

Completarà la programació 
d’aquest mes una altra comèdia 
que en aquest cas s’allotjarà al 
Teatre de Blanes el 21 de març: 
Idiota, protagonitzada per dos 
actors força coneguts pel públic 
català: Ramon Madaula i Anna 
Sahun. 

També a Blanes, amb motiu de 
la Diada de Sant Jordi el dijous 
23 d’abril, s’ha programat un es-
pectacle que presenta el bon fer 
de tres grans actors de l’escena 
catalana: Jordi Bosch, Jordi Boi-
xaderas i Lluís Soler. Ells tres 
protagonitzen l’espectacle Barce-

lona/Roda de Ter. Crònica d’una 
amistat, que escenifica la corres-
pondència entre Miquel Martí i 
Pol i Joan Vinyoli.

Dos dels actors d’aquesta 
obra passaran pel Teatre de Llo-
ret el 8 de maig amb l’especta-
cle de Jordi Galcerán El crèdit. 
 
Música i dansa

 En l’àmbit musical destaquen 
el concert que el divendres 17 
d’abril oferirà el cantautor gra-
nadí, Paco Damas. Presenta l’es-
pectacle Que a todas las balas 
se les haga de noche al Teatre de 
Lloret.

Seguint en l’àmbit musical, el Te-

atre de Blanes allotjarà el diumenge 
15 de març a la tarda l’òpera per a 
joves L’Impresario in angustie.

Tancant el capítol musical, 
d’una banda La Cobla Ciutat de 
Girona celebrarà dalt l’escenari 
del Teatre de Lloret el seu 40è 
aniversari. Ho farà el dissabte 2 
de maig en el que serà el concert 
de vigília de l’aplec de la sardana. 
De l’altra, un any més l’Orques-
tra Jove de la Selva no faltarà a 
la seva cita amb el Teatre de Llo-
ret, on actuarà el dissabte 16 de 
maig.

Pel que fa la dansa, es comp-
ta amb un espectacle amb dos 
noms propis que s’oferirà al 

Teatre de Blanes el diumenge 
24 de maig: One-hits wonders 
de Sol Picó i Ernesto Collado.  

L’escena local i l’escena familiar
A Blanes destaca la celebra-

ció del Dia de Andalucía que es 
farà per partida doble el dissabte 
21 de febrer i el dissabte 28 de 
març organitzades per la Casa 
de Andalucía i l’Asociación de 
Amigos de Ardales respectiva-
ment; la commemoració del 30è 
aniversari de la Banda Musical 
Mossèn Joan Batlle el divendres 
20 de març amb l’espectacle Una 
banda de pel·lícula; i finalment 
l’espectacle Records per a tu, 
que ofereix el Grup Nabac l’11 
d’abril.

I a Lloret, diverses agrupaci-
ons teatrals del municipi porta-
ran a escena els seus espectacles, 
com per exemple la companyia 
Sempre anem tard que torna a 
portar a escena l’obra de Lluís 
Coquard, Ens ha caigut la sogra, 
el diumenge 29 de març; el Ca-
sal Municipal de la Gent Gran 
estrenarà el diumenge 19 d’abril 
Temps era temps, o els alumnes 
del grup de teatre de l’Institut 
Rocagrossa, que portaran a es-
cena el musical Mamma mia! el 
diumenge 21 de juny.

Com és habitual, l’escena fami-
liar del Teatre de la Costa Brava 
Sud torna a prendre un gran re-
lleu amb un total de set funcions 
amb el Grup Rialles a Blanes, i 
dos espectacles aptes per a tots 
els públics a Lloret de Mar.

Després de l’estiu es presentarà 
el segon trimestre. yy

La Plataforma d’Afectats per l’Ha-
bitatge i el Capitalisme (PAHC)
es va concentrar a les portes de 
l’ajuntament el dia del Ple muni-
cipal per continuar les reivindica-
cions en favor dels drets humans 
com l’habitatge i els serveis bàsics 
com són l’aigua, la llum i el gas.

Després, van accedir a la sala 
d’actes i van intervenir a l’apartat 
de precs i preguntes per demanar 
més implicació de l’Ajuntament.

Abans del ple també es van afe-
gir a la concentració en motiu de 
la Setmana de la Pau que es va fer 
al passeig de Dintre.  yy

El Teatre de la Costa Brava Sud programa 30 
nous espectacles

La PAHC al Ple de Blanes

lloret de Mar - blaNes

blaNes

Sol Picó presenta One Hits Wonders

Concentració a les portes de l’ajuntament. Foto Yoyo

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
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L’Ajuntament de Blanes ha envi-
at les noves credencials perquè 
totes les persones que tenen dret 
a gaudir de l’aparcament gratu-
ït i les bonificacions en les zones 
blaves tant a l’estiu com a l’hivern 
puguin fer-ne ús. Les noves iden-
tificacions, que substitueixen les 
que han estat vàlides aquests dos 
darrers anys, tindran una vigència 
de dos anys, fins al 31 de desembre 
de 2016. 

En total s’han enviat 14.000 car-
tes personalitzades als titulars de 
vehicles que paguen l’impost de 
circulació a Blanes i que estan al 
corrent de pagament de les obli-
gacions tributàries amb l’Ajunta-
ment. 

A la carta que s’ha tramès s’hi 
ha incorporat el nou identificatiu 
Contribuent Blanes – Vehicle cen-
sat al municipi, un adhesiu que 
acredita per aparcar gratuïtament 
el vehicle a les places grogues, així 
com per gaudir de les bonificaci-

ons que hi ha en determinades zo-
nes blaves, a l’estiu i a l’hivern, en 
diversos indrets de la vila. També 
s’han adjuntat les normes d’ús 
d’aquest distintiu, així com una 
relació de les zones i beneficis a 
què poden accedir. Així mateix, 
a la carta es demana als titulars 
dels vehicles acreditats que co-
muniquin qualsevol canvi que 
es produeixi en les dades aporta-
des per a l’obtenció del distintiu: 
canvis de vehicle, de residència, 
de titular, etc. yy

La Corporació de Salut Maresme 
Selva ha reduït un 23% en un any 
les llistes d’espera per operar-se als 
hospitals de Blanes i Calella.

S’ha passat de 2.451 pacients a 
finals de 2013 a 1.988 pacients a fi-
nals del 2014, el que representa una 
disminució de més del 23% en les 
14 tipus d’intervencions que fixa el 
Servei Català de Salut.

Aquestes intervencions són ca-
taractes, varices, herniorrafia, cole-
cistectomia, artroscòpia, prostatec-
tomia, alliberament de canal car-
pià, amigdalectomia, circumsició, 
pròtesi de maluc, pròtesi de genoll, 
histerectomia, hallux valgus i quist 
pilonidal.

On hi ha més problemes per a ser 
operat és en els casos de cataractes i 
col·locació de pròtesis de genoll.

En el cas dels pacients pendents de 
ser intervinguts per la col·locació de 
pròtesis de genoll, durant l’any 2014 
s’ha instaurat un nou sistema de va-
loració de la prioritat que, a més de 
basar-se principalment en el criteri 
clínic, es complementa amb una vi-
sió de la persona i de la seva situació 

social per tal de millorar l’equitat en 
l’accés al tractament. I pel que fa a 
les intervencions de cataractes, du-
rant tot l’any 2015 s’incrementarà el 
nombre mitjà d’intervencions, tal i 
com ja es va fer el 2014, per seguir 
reduint el temps d’espera fins assolir 
els objectius marcats. yy

Renoven les acreditacions 
de les zones blaves i grogues

blaNes

blaNes - calella

Els nous distintius repartits per l’ajuntament. Foto Aj. Blanes

Entrada de l’Hospital Comarcal de Blanes. Foto Yoyo

Ensurt al port de Blanes la nit del dijous 29 de gener. Un cotxe 
que hi havia davant la confraria sense cap persona en el seu inte-
rior, es va desfrenar i va caure a l’aigua. 
El vehicle, però, va quedar atrapat entre un mur i una embarca-
ció i no es va arribar a enfonsar.
Una grua de grans dimensions el va tornar a la superfície. yy

L’incendi es va declarar el dimarts 27 de gener a 2/4 de 10 de la 
nit en un quadre elèctric del carrer Pablo Neruda 21 D.
El fum va omplir l’escala del bloc de pisos i va entrar a 9 habi-
tatges.
Dues noies van ser traslladades a l’hospital afectades pel fum. 
La resta de veïns van quedar confinats als balcons de casa seva.
A dos quarts de dues de la matinada es tancava el servei, després 
de ventilar tots els pisos. yy

successos a blaNes

Cotxe a l’aigua

Incendi al veïnat de la 
Plantera

El turisme atrapat entre el mur i una embarcació. Foto Yoyo

Els bombers van ocupar el carrer Pablo Neruda. Foto Anna Garcia

Redueixen les llistes d’espera
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TOTA UNA EXPERIÈNCIA
PER GAUDIR EN PARELLA!

Imprescindible reserva prèvia
Mínim 2 persones per reserva
Vàlid de diumenge a divendres de 10 a 20.30 h
Aforament màxim 4 persones

Tel. 972 364 137
reservas@excelsiorlloret.com

Després que finalment les nevades 
que es van produir arreu de Cata-
lunya a principis de febrer no van 
acabar afectant Blanes, el tempo-
ral de mar, tot i no crear proble-
mes greus, va omplir el passeig de 
mar de sorra.

La zona més afectada va ser la 
situada entre la Plaça Catalunya 
i el Carrer Muralla, així com di-
versos trams puntuals al Passeig 
de S’Abanell. De fet, la força de les 
onades va arribar a arrossegar sor-
ra ocasionalment fins i tot al vial 

per on circulen els vehicles, entre 
el Passeig Cortils i Vieta i la Plaça 
Catalunya, tot i que finalment va 
ser inapreciable.

Al tractar-se de quantitats de 

sorra no massa abundants, es va 
esperar que el temporal comencés 
a amainar per iniciar les tasques 
de neteja. yy

El concurs s’emmarca en l’11a edi-
ció dels Premis Vila de Lloret de 
literatura de viatges.

La convocatòria del concurs 
de blogs té la voluntat d’obrir els 
premis a les noves tecnologies i de 
promocionar Lloret a l’exterior.

S’han convocat tres categori-
es: Premi al Millor Blog Literari, 
Premi al Millor Blog de Viatges i 
Premi al Millor Post Turístic amb 
temàtica sobre Lloret. 

El guanyador/a del Millor Blog 
Literari tindrà un premi de 300 
euros, mentre que en l’altra cate-
goria, l’import del premi serà de 
200 euros i una inscripció amb 
una nit d’allotjament al TBEX, 
la major trobada en l’àmbit eu-
ropeu de bloguers de viatges, 
escriptors de mitjans virtuals i 
creadors de continguts a nivell 
mundial, que se celebrarà a Lloret 

de Mar del 30 d’abril al 2 de maig.
En el concurs hi podrà partici-

par qualsevol blog o diari perso-
nal escrit com a mínim en català. 
Per poder participar-hi, el bloguer 
haurà d’inscriure’s en el concurs a 
través del correu electrònic a cul-
tura@lloret.cat fins al 6 de març. 
El veredicte del concurs es donarà 
a conèixer en el decurs de la Nit 
de la Cultura, prevista per al di-
vendres 10 d’abril. Uns guardons 
que situen els viatges com a font 
d’inspiració de creacions literàri-
es. La finalitat d’aquest concurs és 
unir la temàtica del viatge amb el 
municipi de Lloret. A banda de la 
nova categoria de blogs, la resta de 
categories són les habituals: narra-
tiva, poesia i les diferents catego-
ries escolars. 

El guardó més ben dotat és el 
Premi Narrativa de Viatges, va-
lorat en 1.000 euros. Els treballs 
que es presentin en els premis Vila 

de Lloret s’han de fer arribar al 
Departament de Cultura, situat a 
l’edifici de Can Saragossa. El ter-
mini d’entrega és el 27 de febrer. 
El lliurament dels premis serà el 
divendres 10 d’abril, en el decurs 
de la Nit de la Cultura Lloretenca, 
que tindrà lloc al Teatre de Lloret. 
La vetllada servirà per lliurar tam-
bé el Premi Joan Llaverias, que en-
guany arriba a la VIII edició, amb 
contes infantils il·lustrats com a 
protagonistes, i el 25è Guardó Sa 
Gavina, que es concedeix a una 
persona o entitat que, segons un 
jurat qualificat, hagi acumulat mè-
rits suficients en l’àmbit de les arts 
o les lletres. La principal novetat 
d’aquest guardó és que, a par-
tir d’aquest any, totes les entitats 
culturals de Lloret, degudament 
inscrites en el Registre Municipal 
d’Entitats, poden presentar pro-
postes de possibles candidats a 
rebre aquest guardó. yy

Temporal sí, neu no

Concurs de blogs literaris i 
de viatges

blaNes

lloret de Mar

Tasques de neteja després del temporal. Foto Aj. Blanes

Premi Joan Llaverias 2014. Foto M. A. Comas

La qualitat
i el bon fer

C. dels Olivers, 3 · Blanes · Tel. 972 33 52 14
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EN 30 MINUTS I DES DE NOMÉS 3€ TOTA LA ROBA DE LA SETMANA NETA
RENTAT I ASSECAT RÀPID, PROFESSIONAL I ECONÒMIC

MANTES, EDREDONS, NÒRDICS, COBRELLITS, CORTINES... BUGADES DE FINS A 18KG

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

Autoserv
ei 100%

L’Audiència de Girona ha condem-
nat a 41 anys de presó el monitor 
de Lloret de Mar que va abusar de 
disset menors.

La sentència condemna Josep 
Castiella per disset delictes d’abús 
sexual (alguns continuats), un 
d’elaboració i un altre de tinença 
de pornografia infantil. 

A l’hora de condemnar-lo, el 
tribunal li estima les atenuants de 
confessió i d’anomalia o alteració 
psíquica. 

Benet Salellas, advocat de l’AM-
PA, valora positivament la sen-
tència, “és una pena de més de 40 

anys i per a tots els delictes. És una 
pena proporcional a la gravetat 
dels fets”.

De tots aquests anys, Castiella 
en passarà un màxim de 16 i mig 
entre reixes. Segons la llei, l’estada 
màxima a presó no pot superar 
el triple de la pena més alta. En 
aquest cas 5 anys i mig de presó 
per a un dels 19 delictes pels que 
ha estat condemnat.

L’acusat, haurà d’indemnitzar 
els menors amb 102.000 euros i 
no s’hi podrà apropar a menys de 
500 metres durant deu anys quan 
surti de presó. A més, durant tot 
aquest temps estarà en llibertat 
vigilada. 

L’advocat de la majoria de me-
nors, Joan Comas, diu que la lli-
bertat vigilada després de complir 
la pena dóna tranquil·litat als pa-
res de les víctimes.

Quan surti de la presó tampoc 
podrà fer de monitor durant 6 anys.

El judici celebrat a l’Audiència 
de Girona va durar només una 
jornada de les quatre previstes 
inicialment. Josep Castiella, va 
admetre els càrrecs i d’aquesta 
manera es va evitar la declaració 
dels menors.

Els fets van passar entre l’estiu 
del 2011 i els primers mesos del 
2012. Castiella va ingressar a la 
presó el setembre del 2012. yy

El ple ordinari de gener de 
l’Ajuntament de Blanes va apro-
var per unanimitat suspendre la 
llicència d’enderroc que ha de-
manat l’empresa tèxtil Nylstar 
de la xemeneia i una part de les 
instal·lacions que ara estan en 
desús. En concret, la proposta 
permet suspendre les llicències 
d’enderroc i obres d’ampliació i 
reforma “que suposin alteració 
de la configuració arquitectò-
nica de les actuals edificacions, 
als terrenys situats en l’àmbit del 
sector industrial corresponents 
als terrenys on s’emplaça la in-
dústria Nylstar”.

L’alcalde, Josep Marigó, va jus-
tificar la urgència “perquè hi ha 

un procediment administratiu 
obert”. 

El regidor d’Urbanisme, Mi-
quel Lupiáñez, va explicar que 
Nylstar ha demanat l’enderroc 
d’una nau (que inclou entre 
altres elements una xemeneia 
emblemàtica), i en va remarcar 
el valor sentimental i històric. 
Segons Lupiañez, “és una icona”. 

Per això es va portar al ple la 
proposta de suspendre la trami-
tació de l’expedient que va pre-
sentar Nylstar  “per estudiar el 
conjunt del valor industrial que 
poden tenir les naus, el pati, la 
xemeneia i després d’aquest es-
tudi redactar un conveni o un 
pla especial per preservar aques-
ta edificació”. yy

41 anys de presó per a 
Josep Castiella

Protecció per a 
la xemeneia

lloret de Mar

blaNes

Castiella durant una vista d’apel·lació, el setembre passat. Foto ACN 

Imatge de la xemeneia de l’antiga SAFA. 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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Es tracta d’una iniciativa de l’As-
sociació Recull Rural i Artesà de 
Lloret de Mar (RRALL) i l’Asso-
ciació de Veïns del Rieral.  De-
manen reconvertir el Mas d’en 
Buc, en estat de ruïna, en la seu 
del nou espai dedicat a museu i 
centre d’interpretació del món 
rural.

La idea de construir aquest 
museu va sorgir ara fa tres anys 
des de l’Associació Recull Rural 
i Artesà de Lloret de Mar, una 
entitat jove que va néixer amb 
la voluntat de donar a conèixer 
el patrimoni cultural de la vila. 
“Fins ara, la ciutat només s’ha 
dedicat a promocionar la histò-
ria marinera de Lloret de Mar 

amb el Museu Obert. Des de l’as-
sociació vam pensar que era molt 
important poder recuperar el 
passat agrícola i artesà del poble, 
que va ser clau en la promoció 
i desenvolupament del poble du-
rant molts anys”, explica el por-
taveu de la RRALL, Lluís Ferrés. 

Des de l’associació detallen 
que actualment no existeix un 
centre similar i asseguren que es 
tractaria del “complement per-
fecte” que ajudaria a desestaci-
onalitzar el turisme. “Lloret de 
Mar era inicialment marinera i 
agrícola. Hi ha molta gent que 
desconeix aquest passat i seria 
una bona iniciativa”, assegura. 

Durant aquests anys, l’entitat 
s’ha dedicat a recollir estris i ob-

jectes que s’utilitzaven en el cul-
tiu del camp o elements típics de 
les cases de pagès de fa segles. En 
total, tenen restaurats, catalogats 
i inventariats un total de 2.800 
eines. “Van des de tirs, arades 
per cavalls i els carros, estris tí-
pics dels esclopers, dels barbers 
de la vila o estris de les cases 
antigues”, detalla Ferrés. La ma-
joria d’ells han estat cedits o do-
nats per veïns o entitats de Lloret 
de Mar. “Hem catalogat cada un 
d’ells amb la relació de noms que 
li corresponen, tant el que es do-
nava a tot Catalunya com el nom 
local que deia la gent; per exem-
ple una aixada a Lloret de Mar 
s’anomenava xapo”, detalla Fer-
rés. L’associació també disposa 

d’arxius sonors i documentació 
gràfica com fotografies del pas-
sat de Lloret de Mar. 

Tots aquests objectes es mos-
trarien en el museu rural que 

l’entitat voldria ubicar al Mas 
d’en Buc, en el barri del Rieral, 
i que es tracta de l’última casa 
antiga que queda dins del nu-
cli urbà del poble. L’espai és de 
titularitat municipal i disposa 
d’una masia -en estat ruïnós, 
datada del segle XIII- una zona 
d’hortes i un espai de bosc on 
voldrien instal·lar un centre 
d’interpretació de la pagesia de 

Lloret de Mar. El mas i la zona 
boscosa que l’envolta pertanyia a 
una de les famílies més antigues 
de la vila, els Guinart que es de-
dicaven al conreu de la terra i a 
l’explotació agrícola i ramadera. 
Actualment l’espai està obert al 
públic i els veïns poden passejar 
pel bosc d’aquest mas que anti-
gament -abans de l’expansió ur-
banística- es trobava al bell mig 
d’uns terrenys dedicats al cultiu 
i les hortes. 

No obstant això, durant els 
anys, l’abandonament i les breto-
lades han deixat petja en aquest 
terreny. “El consistori va crear 
uns senders pel Turó d’en Buc 
perquè la gent pogués passejar. 
També es va construir un parc 

infantil que, amb el temps, ha 
quedat malmès pels actes vandà-
lics o les bretolades”, assenyala el 
portaveu. Per això, des de l’enti-
tat i amb el suport de l’Associa-
ció de Veïns del Rieral, van de-
manar al consistori que reservés 
aquest espai pel futur museu. Pel 
que fa a la casa, la masia presen-
ta esquerdes a la façana i falta el 
sostre en algunes de les habita-
cions.

El consistori ha aprovat desti-
nar una partida de 140.000 euros 
per consolidar l’estructura de la 
masia, primer pas per poder-la 
recuperar.  yy

Pels quatre primers mesos 
d’aquest any ha programat sis es-
pectacles, un de creació pròpia, 
Els contes de Rialles. El mes de 
gener hi va haver una proposta 
de titelles amb Festuc Teatre i el 
8 d’aquest febrer, màgia amb En-
ric Magoo.

Per aquest mes de febrer tam-
bé s’ha programat Com Gat i Gos 
amb Teatre animal (dia 22).  Con-
tes de la Mediterrània de les ger-
manes Baldufa amb Tanoka Tea-
tre es podrà veure el 8 de març.

Totes les propostes de Rialles 
es poden veure els diumenges a 
la tarda al Teatre municipal.

Maria del Vilar Puig, portaveu 
de Rialles, explica que les actu-
acions porten a Blanes gent de 
tota la comarca, “molts especta-
dors són de Blanes, però també 
en tenim de Malgrat, de Lloret 
de Mar i de molt més lluny com 
Sant Hilari i Arbúcies. En algu-
na ocasió ha vingut gent de Salt 
i Girona atrets per un espectacle 
en concret”. 

Maria del Vilar Puig explica 
que els espectacles que s’oferei-
xen “són d’una gran qualitat. 
Agraden als infants, però també 
als seus acompanyants, pares i 
avis”.

El públic es va renovant peri-

òdicament, “la canalla segueix la 
programació dels 3 als 10 anys 
aproximadament. Per tant, peri-
òdicament hi ha canvi d’especta-
dors”.

Pel mes de març s’ha progra-
mat La Blancaneus, espectacle 
de teatre, música i titelles amb la 
companyia Campiquipugui.

Tancarà el quatrimestre la pro-
ducció pròpia, Els contes de Ri-
alles. Serà el 26 d’abril. El joves 
de Rialles presentaran “la màgia 
dels contes de tota la vida”.

Les representacions comencen 
a dos quarts de sis de la tarda. yy

Projecten un museu sobre la pagesia

Rialles de Blanes crea un espectacle de contes 

lloret de Mar

blaNes

Mas d’en Buc. Fons Josep M. Crosas Can Buc quan encara hi havia activitat. Foto M. A. Comas

Titelles per començar el 2015. Foto Yoyo

«can buc està situat al 
barri del rieral»

«actualment ja hi ha 2.800 
estris inventariats»

«el mas i el bosc eren de la 
família Guinart»

«els espectacles reuneixen 
gent de la selva i el 

Maresme»

«els contes de rialles es 
podran veure el 26 d’abril»
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365 nens i nenes de 0 a 3 anys  han 
participat en nou anys al projec-
te “Nascuts per Llegir” de la Bi-
blioteca Comarcal de Blanes. En 
aquests anys s’han organitzat més 
de 70 activitats. 

El novembre de 2005, la Bibli-
oteca Comarcal de Blanes va ser 
escollida juntament amb cinc al-
tres centres gironins perquè par-
ticipés en el projecte Nascuts per 
Llegir. L’experiència es va posar en 
marxa a través d’un conveni entre 
el Col·legi Oficial de Bibliotecaris 
i Documentalistes de Catalunya 
(COBDC) i l’Ajuntament de Bla-
nes, comptant amb el suport de la 
Diputació de Girona i la Genera-
litat. 

L’objectiu és involucrar la comu-
nitat que té cura dels infants en la 
missió de promoure el gust per 
la lectura des del primer any de 
vida, creant un vincle afectiu en-
tre els adults i els petits al voltant 
d’un llibre. Al llarg d’aquests nou 
anys, també s’ha comptat amb la 
col·laboració d’altres institucions 
del municipi que han tingut cura 
dels nadons de 0 a 3 anys al consi-
derar la lectura com un bon signe 

de salut. Per això, a banda del per-
sonal de la Biblioteca Comarcal, 
han participat infermeres, metges 
i pediatres dels ambulatoris. 

Coincidint amb l’inci de cada 
any es fa el lliurament dels Di-
plomes de Lectors i Lectores als 
nens i nenes que durant l’anu-

alitat anterior ja han complert 
el topall màxim per participar 
en l’experiència: els tres anys 
d’edat. Aquest gener s’han gra-

duat 55 petits lectors i lectores.
Coincidint amb el lliurament 

de diplomes hi va haver l’Hora del 
Conte de la Pau a càrrec de l’actriu 
Àngels Bassas, autora dels contes 
d’en Patatu, un personatge que es 
va inventar per entretenir al seu 
fill i altres nens mentre els acom-
panyava cada dia a l’escola i que 
finalment es van acabar editant i 
fins i tot prenent vida al teatre.

La directora de la Biblioteca Co-
marcal, Gemma Ciuró, remarca la 
necessitat de seguir potenciant 
Nascuts per Llegir, “promou l’hàbit 
de la lectura des del moment del 
naixement, i és una manera d’obrir 
la biblioteca per als nens i nenes 
que encara no estan ni escolarit-
zats. A més, a la biblioteca infantil 
poden trobar els contes de 0 a 3 
anys, així com ‘El Racó dels Pares’, 
llibres seleccionats de la matèria 
‘ser pares’”. 

La regidora de la Biblioteca, 
Susana Ramajo, fa un balanç molt 
positiu de l’experiència, “és molt 
important, perquè des de petits 
se’ls incita a venir a la biblioteca, 
a saber escollir i escoltar. Això és 
el millor, perquè quan escolten un 
conte, la seva imaginació vola”.  yy

Nascuts per llegir
blaNes

Lliurament de diplomes i un conte per la Pau per començar l’any. Foto Yoyo. 

La Setmana per la Pau 2015 es va en-
cetar a la Biblioteca Comarcal amb 
dues activitats organitzades amb el 
suport de l’artista sahrauí Mohamed 
Moulud Yeslem (una exposició i una 
projecció). Ell és el promotor de la 
campanya “Per cada Mina, una Flor”, 
un projecte de sensibilització ciutada-
na sobre el mur militar –el més gran 
que hi ha al món després de la mura-
lla de Xina- que separa el Sàhara Oc-
cidental en dos, amb una longitud de 
2.700 quilòmetres i que amaga entre 
7 i 10 milions de mines antipersones 
i antitancs.

El que s’anomena mur de la ver-
gonya no tan sols separa a milers de 
famílies sahrauís des de fa més de 30 
anys: ha matat o mutilat víctimes ci-
vils amb les mines que amaga. 

Els actes organitzats a Blanes amb 
motiu de la Setmana per la Pau 2015 
van incloure tres actes més. El primer, 
la Lectura del Manifest per la Pau que 
es va fer el dijous 29 davant de l’Ajun-
tament i les altres dues, de nou a la 

Biblioteca Comarcal un dia després.
La primera d’elles va ser una sessió 

molt especial de l’Hora del Conte. A 
continuació es va fer el lliurament 
dels Fons als Projectes de Cooperació 
amb el Tercer Món. 

A banda d’aquests actes centrals, a 
Blanes també s’han organitzat activi-
tats per fomentar la pau proposades 
per la Comissió d’Activitats Educati-
ves Solidàries (CAES), que es duen a 
terme als mateixos centres educatius. 
Enguany s’ha centrat en la figura de 
Malala Yousafzai, l’estudiant, activis-
ta i bloguera pakistanesa, que l’any 
2014 va ser guardonada amb el Premi 
Nobel de la Pau.

Prenent com a referència una de 
les frases més conegudes de Mala-
la Yousafzai “Un nen, un professor, 
un llibre i un llapis poden canviar el 
món. L’educació és l’única solució”, 
s’utilitza un llapis com a eslògan del 
Dia de la Pau.  yy

Art per la Pau a Blanes

blaNes

Per cada mina, una flor. Foto Yoyo

La Setmana per la Pau 2015 s’ha adherit a la campanya per eliminar 10 milions de mines al Sàhara “Per cada Mina, una Flor”. També s’ha llegit el manifest 
per la pau, hi ha hagut la lectura d’un conte a càrrec d’Àngels Bassas i el lliurament dels fons dels projectes de cooperació amb el tercer món. 
La setmana va culminar el 30 de gener, coincidint amb el Dia de la No Violència i la Pau que es commemora en aquesta data amb motiu de l’aniversari de la 
mort del Mahatma Ghandi.

«blanes dedica 25.000€ 
a projectes i activitats de 

cooperació»
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Es tracta d’un cicle que inclou 10 
sessions amb temes triats per les 
AMPA dels centres escolars: inter-
net i les xarxes socials, els menors 
i la violència i l’acompanyament al 
dol, entre d’altres. 

Són obertes a tothom qui tin-
gui interès a assistir-hi, i adreçades 
principalment als pares i mares d’es-
colars. Des del Departament d’Edu-
cació de l’Ajuntament de Blanes s’ha 
apostat per mantenir la continuïtat 
de l’activitat, ja que es treballen as-
pectes d’interès relacionats amb 
l’educació dels fills, principalment 
en aspectes relacionats amb la psi-
cologia i la salut, així com qüestions 
d’interès d’actualitat. 

La primera xerrada (29 de gener), 
va tractar sobre hàbits saludables: la 
nutrició, l’activitat física, el descans, 
etc.

A la segona (5 de febrer), es va 
parlar de la preadolescència: inici 
dels canvis en la relació de pares i 
fills.

Espai de Debat, és una de les acti-
vitats que formen part de la Guia de 
Recursos Educatius que s’organit-
za cada any coincidint amb el curs 

escolar, adreçades als alumnes així 
com als pares i alumnes dels centres 
escolars d’arreu del municipi.  yy

Les properes xerrades seran:

· Família i Escola, un bon recurs 
per aprendre junts 
Ponent: Maria Gómez  
psicòloga i logopeda 
Dia i Hora: dijous 19 de febrer a 
les 15.15h 
Lloc: Escola Napoleó Soliva 

· L’acompanyament al dol 
Ponent: Mònica Cunill  
doctora en psicologia 
Dia i Hora: dijous 5 de març a 
les 15.15h 
Lloc: Escola Joaquim Ruyra 

· Jocs i Joguines. Quines són les 
més adequades a cada edat? 
Ponent: Maria Gómez 
Dia i Hora: dijous 19 de març a 
les 15.15h 
Lloc: Escola Napoleó Soliva 

· Les xarxes socials i la 
navegació per Internet 
Ponent: Alexandre Maset 
psicòleg, coach i assessor 
familiar 
Dia i Hora: dijous 9 d’abril a les 
17.00h 
Lloc: Escola Mossèn Joan Batlle 

· Estratègies de contenció 
davant un episodi de crisi 
Ponent: Imma Bellatriu 
psicòloga 
Dia i Hora:  dijous 23 d’abril a 
les 20.00h 
Lloc: Escola d’Educació Ventijol

· La gestió de les emocions. Com 
podem ajudar els nostres fills? 
Ponent: Mònica Cunill 
Dia i Hora: dijous 7 de maig a 
les 17.00h 
Lloc: Escola Mossèn Joan Batlle 

· Relacions entre germans quan 
un d’ells pateix una discapacitat. 
És més complicat el dia a dia? 
Ponent: Alexandre Maset 
Dia i Hora: dijous 21 de maig a 
les 20.00h 
Lloc: Escola d’Educació 
Especial Ventijol 

· Menors i violència: diàleg i 
resolució de conflictes 
Ponent: Alexandre Maset 
Dia i Hora: dijous 4 de juny a 
les 17.00h 
Lloc: Escola Mossèn Joan Batlle

Xerrades educatives per als pares i mares
blaNes

Xerrada sobre hàbits saludables. Foto Yoyo

«aquest any s’han 
programat 10 xerrades»
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Un dels principals fils conductors 
del número 17 de la revista Blanda 
de l’Arxiu Municipal de Blanes és 
la relació de la vila amb el mar a 
través de la pesca i el paisatge, co-
mençant per la mateixa portada, 
que reprodueix una fotografia de 
principi del segle XX. 

En total, a Blanda hi ha cinc ar-
ticles relacionats amb la pesca i el 
paisatge marítim. El més destacat 
és el que presenta el pescador reti-
rat i entès en temes pesquers Pere 
Viñas i Moix. Titulat Tota una vida 
“en marc” –la variant que s’utilit-
za en aquesta zona per referir-se 
al mar-, fa un repàs a les maneres 
de pescar que ha conegut i viscut, 
així com als tipus de pesques, arts i 
ormeigs, alguns dels quals ja s’han 
perdut. 

Un altre veterà mariner, pesca-
dor i subhastador de la llotja del 
port retirat, és Albert Ros. Ell signa 
l’article Memòria d’una pesquera 
especial, que narra una experiència 
personal viscuda un dia d’estiu de 
1955, quan va participar en la pes-
ca d’un tauró anomenat llúdria. 

Per la seva banda, l’article de 

Juli Baca –quí-
mic retirat i assidu 
col·laborador de 
l’arxiu- Notes sobre 
els primers enllume-
nats públics a Bla-
nes inclou una dada 
prou desconeguda. 
Es tracta d’un far 
construït el 1896 a 
l’antic convent de 
la vila. 

Seguint amb 
l’àmbit mariner, 
Aitor Roger repas-
sa la vida de Josep 
Bouchet, cantant 
vocacional, que du-
rant més de 45 anys 
va anar a vendre 
peix als pobles de 
l’interior primer en 
bicicleta i més tard 
en motocicleta. 

Per últim, el filòleg Pep Vila 
presenta L’excursionisme i la ma-
rina, que fa una interessant anàlisi 
d’un article de Joaquim Ruyra on 
l’escriptor reivindicava la simpatia 
humana per descobrir la mar. 

Altres articles: Pep Portas, un 
paleta de l’Antiga; Notícies sobre la 

Universitat de San Francisco a Bla-
nes; 40 anys de Farsa/74; Pau Mes-
tre i Xaubet, Pau de sa coixinera; 
Notícies sobre el Mas Cremat i els 
seus entorns, s. XIV-XVIII; Blanes 
entre 1933 i 1934; i Jaume Ferrer de 
Blanes i les seves sentències catòli-
ques del diví poeta Dant Alhigieri.

Es ven al preu de 10 euros yy

El nou lloc de culte per als sikh està situat a la zona indus-
trial. El sikhisme és una religió nascuda entre l’Índia i el 
Pakistan, amb uns 25 milions de fidels arreu del món. A 
Catalunya, n’hi ha uns 12.000; i a Lloret, prop de 500.

A banda d’aquest temple i de les esglésies catòliques, Llo-
ret compta amb tres mesquites, una església evangèlica, els 

ortodoxos russos utilitzen l’ermita de Sant Quirze i els orto-
doxos romanesos, les Alegries o Santa Cristina.

L’acte inaugural va comptar amb una nombrosa presencia 
de fidels i autoritats polítiques i policials.

La construcció del nou centre de culte ha estat prece-
dida de certa polèmica perquè els veïns hi volien dir la 

seva. Inicialment no van ser informats, i això va generar 
diversos dubtes.

Els sikhs ho són per convenciment, mai per obligació. 
Se’ls reconeix perquè mai no es tallen els cabells, porten un 
turban al cap, una pinta de fusta, un braçalet d’acer, una pe-
tita daga i uns pantalons curts de roba interior. yy

S’inaugura a Lloret una Gurdwara
Tothom amb el cap tapat. Foto M. A. Comas

Classe d’informàtica. Foto M. A. Comas

Portada de la revista Blanda

Lloret ha ampliat aquest primer 
semestre del 2015 l’oferta adreçada 
a la gent gran amb diversos tallers 
i cursos: un curs d’informàtica en 
tres nivells, un taller de bijuteria, 
un taller de decoupage, un taller de 
puntes de coixí, un taller de patch-
work, un taller de ceràmica, un 
taller de vidre, un taller de pintura 
sobre roba, un taller de pintura i di-
buix, cursos d’anglès i francès bàsic, 
un curs de guitarra, un curs de sevi-
llanes, un taller radiofònic, el taller 
de cant a la coral Tot Cor i, com a 
novetat, un taller de mitja són les 

disset propostes de cursos i tallers 
que ha presentat el Casal Munici-
pal de la Gent Gran de Lloret per a 
aquest primer trimestre del 2015, de 
febrer a abril.

En total, 272 persones s’hi han 
inscrit que se sumen als 210 inscrits 
que estan participant en els cursos 
de country, memòria, teatre, hava-
neres i la Coral de la Gent Gran, que 
es varen iniciar a l’octubre passat.

Actualment Lloret de Mar té un 
total de 5.194 persones més grans 
de 65 anys empadronades, de les 
quals 2.822 són dones i 2.372 ho-
mes. yy

Oferta formativa 
per a gent gran

La pesca i el paisatge a la 
revista Blanda

lloret de Mar

blaNes



la MariNa   21febrer De 2015

La nova marca, creada per l’Ajun-
tament de Blanes amb el recolza-
ment del Club Triatló, el Centre 
Excursionista i el Grup Fondistes 
de la població, representa totes 
les activitats esportives que es fan 
en aquestes modalitats. Per difon-
dre-les, una de les primeres acci-
ons que s’ha impulsat ha estat cre-
ar un calendari que aplega totes les 
proves i esdeveniments que s’allot-
gen a Blanes durant aquest 2015. 
La iniciativa també compta amb el 
suport del Consell Comarcal de la 
Selva i la Diputació de Girona. 

A través de la marca Blanes x 
Runners (Blanes For Runners) es 
busca promoure la vila en les dues 
modalitats de segells de destina-
ció amb què ja compta: la DTE i la 
DTF (turisme esportiu i turisme 
familiar, respectivament).

Es tracta d’un total d’onze ac-
tivitats que es poden fer al llarg 
de tot l’any i que inclouen des de 
curses amb diversos recorreguts 
(10, 18 i 22 km) fins a caminades 
populars i escalades, passant per 
duatlós, trails, aquatlós i, fins i tot, 
la travessia al port que se celebra 
a l’agost, coincidint amb la Fes-

ta Major Petita. També hi ha ru-
tes per camins de muntanya, una 
passafred i un cross escolar, entre 
d’altres, segons explica l’alcalde 
Josep Marigó.

Jaume Moran, president del 
Centre Excursionista i portaveu 
de les tres entitats que participen 
en aquest projecte, destaca que 
es barreja el mar i la muntanya. 
“Oferim un paisatge molt variat. 
Les vistes de la façana marítima i 
la Costa Brava són úniques”.

Per presentar la nova marca de 
turisme esportiu, Blanes ha assis-
tit a Fitur en un stand que forma-
va part del Patronat de Turisme 
Costa Brava Girona, dins la zona 
destinada a l’Agència Catalana de 
Turisme. 

Precisament va ser en l’edició de 
la Fira Internacional de Turisme 
de Madrid del 2013 quan Blanes 
va rebre un reconeixement espe-
cial al ser un dels 13 municipis 
certificats amb el segell DTE, amb 
motiu que aquell any les DTE te-
nien un paper destacat al certa-
men madrileny.

L’any passat l’Ajuntament va en-
degar diverses accions per com-
pletar el segell DTE, entre elles la 
posada en marxa d’un Centre Run-

ning a la Ciutat Esportiva Blanes, 
així com l’edició d’un plànol espe-
cialitzat per a corredors. A finals 
del 2013, l’Agència Catalana de Tu-
risme havia realitzat un seguiment 
dels mèrits acreditats per Blanes 
per a la renovació de la marca DTE 
en base a les noves condicions que 
s’havien establert, i que incloïen 
complir amb una quarta modalitat 
esportiva afegida. 

Va ser llavors quan, després 

d’analitzar diverses opcions, es va 
decidir triar la de running.

Una altra condició és que el 
Centre Running estigui deguda-
ment senyalitzat, per la qual cosa 
es va instal·lar un cartell infor-
matiu a l’entrada de la Ciutat Es-
portiva Blanes que indica la seva 
localització. 

Amb l’objectiu que els usuaris 
del Centre Running puguin tenir 
diverses opcions per practicar el 

seu esport preferit, l’Ajuntament 
de Blanes va dissenyar i editar un 
plànol especialitzat que inclou per 
un costat les sis rutes que es po-
den recórrer, i que són majorità-
riament accessibles igualment per 
practicar cycling. Es tracta de la 
Ruta de BTT (R-1); la de la Torde-
ra (R-2); la de Sant Bonós (R-3); la 
Mar i Murtra (R-4); la Gr-92 Bla-
nes (R-5) i la Ruta de les Ermites 
(R-6).  yy

Presenten “Blanes x Runners” a Fitur
blaNes

Presentació a Sa Palomera. Foto Aj. Blanes
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La Biblioteca de Tordera va ini-
ciar al mes de desembre un cicle 
d’activitats especials que es pre-
senta sota el títol “Xocolata per 
l’ànima”. Es tracta d’un programa 
que s’allargarà fins al 21 de febrer 
i durant el qual es duran a terme 
activitats gratuïtes per a adults i 
infants dedicades específicament 
a la gestió de les emocions i el 

benestar personal des de diversos 
punts de vista.

Per promoure la participació, 
en alguna activitat puntual, el 
personal de la biblioteca oferirà el 
servei de monitoratge per facili-
tar que les famílies hi puguin anar 
i deixar els fills/es a la sala infantil 
de la Biblioteca fent tallers, jocs o 
llegint.

Algunes de les activitats neces-
siten inscripció prèvia. El cicle rep 

el suport de “Construint Camins”, 
una entitat sense ànim de lucre 
destinada a desenvolupar progra-
mes d’intervenció socioeducativa 
en diverses àrees. També hi col·la-
bora la Confiteria El Cisne, que al 
final de cada sessió obsequia els 
participants amb un tast de xoco-
lata, aprofitant el nom que porta el 
cicle de conferències. Entre altres 
activitats es faran tallers, confe-
rències i espectacles teatrals. yy

Els primers en engegar va ser el 
grup Germanor de Malgrat, que 
va donar el tret de sortida el pas-
sat mes d’octubre.

El certamen Vicenç Bayarri i 
Miralles ja es troba en la fase fi-
nal de la seva dinovena edició, a 
l’espera de les últimes represen-
tacions. 

Van estrenar l’escenari el grup 
34 Passes de Terrassa, amb l’obra 
‘Casa de Nines’. Des de llavors hi 
ha passat els grups Farga’m, amb 
‘La importància de ser Franc’; el 
grup Punt i Seguit amb l’obra ’25 
de gener’ i els veïns de la Com-
panyia del Centre de Pineda de 
Mar amb ‘Criatures Salvatges’, 
una adaptació de la comèdia 
dramàtica de Yasmina Reza ‘Un 
Déu salvatge’.

Segons el portaveu del Grup 
Germanor, Josep Pérez, estan 
molt satisfets amb l’afluència de 

públic i amb la qualitat de les 
obres que han ofert fins al mo-
ment, ‘El que tenim a partir d’ara 
és molt bo i estem orgullosos 
que el poble de Malgrat i roda-
lies participin d’aquestes obres’.

Josep Pérez, també secretari 
del col·lectiu, ha destacat el gran 
nivell de les obres que han dut al 

centre cívic i la voluntat d’oferir 
un gran ventall de temàtiques 
diverses, amb la finalitat que 
pugui agradar al màxim de gent 
possible.

En les properes sessions del 
concurs de teatre, ‘Dues dones 
que ballen’ (22 de febrer), ‘Menà-

ge a trois’ (1 de març), ‘Agnès de 
Déu’(15 de març) i ‘RIP’ (22 de 
març).

Les representacions es duen a 
terme els diumenges a les 6 de la 
tarda al Centre Cultural de Mal-
grat de Mar.

Deu propostes més a Calella
En aquest cas va ser la compa-

nyia Nyoca, de l’Ametlla del Va-
llès, qui van obrir el certamen. 
I ho van fer amb l’obra ‘Un es-
perit burleta’, amb text de Noel 
Coward.

A continuació la tragèdia 
‘Panorama des del Pont’ d’Art-
hur Miller,amb el Grup de Teatre 
Abraxas del Foment Martinenc 
de Barcelona.

El president de la Joventut 
Artística de Calella, Francesc 
Playà, destacava el gran nivell 
dels grups participants i la ‘difi-
cultat de decidir-se per una o al-
tra companyia a l‘hora d’escollir 
els grups que entren a concurs’.

La programació ha continuat 
amb ‘El cant de la cigala’ d’Al-
fonso Paso, interpretat pel grup 
Benet Escriba de Sant Feliu de 
Guíxols i ‘Criatures ferotges’, 
de la Companyia del Centre de 
Pineda.

A partir d’aquí, clàssics com 
‘Terra Baixa’, del Centre Moral de 
Gràcia (15 de febrer), ‘Berenàveu 
a les fosques’ (22 de febrer), amb 
la Cia. Enric Borràs, ‘Les germa-
nes Brewster’ (1 de març), del 
grup de teatre Arrel, ‘El Nom’(8 
de març), amb l’Agrupació Te-
atral Casal de Calaf, ‘Cobejant 
el genet’ (15 de març), del Grup 
escènic Navàs i per acabar ‘El mè-
tode Grönholm’ (22 de març), in-
terpretat per la Cia. El Rossegall.

La venda de localitats per a 
cada espectacle es fa el dia de re-
presentació, a la taquilla del Tea-
tre Orfeó Calellenc i també una 
hora abans de la funció. 

36a edició a Pineda
Els últims en engegar van ser 

el Centre Cultural i Recreatiu 
de Pineda de Mar. L’obertura 
del concurs ha anat a càrrec del 
grup la K-mama de Calafell amb 

la comèdia ‘RIP’. 
Després, va ser el torn del grup 

Atrezzo Teatre de Vilafranca de 
Penedès amb la comèdia ‘A les 
fosques’, una obra molt divertida 
que la Companyia del Centre ja va 
representar fa uns anys, tal com 
explica el coordinador del con-
curs, Josep Piris, ‘l’obra va tenir 

molt d’èxit, nosaltres la vam fer en 
català, amb el títol ’L’apagada’.

La tercera proposta provenia 
de Malgrat de Mar, amb l’obra 
‘Pels pèls’ que va presentar el 
grup Germanor.

El concurs de teatre Premi Vila 
de Pineda s’allargarà fins el dia 1 
de març i en total es podrà veu-
re sis obres de diferents gèneres: 
comèdia, drama, drama social i 
drama psicològic.

Piris explica que les sol·lici-
tuds han minvat una mica aquest 
any, ‘l’any passat en vam tenir 
unes 45 i aquest any ens hem 
quedat en 38’.

A Pineda queden pendents de 
veure la ‘Dansa d’agost’ (15 de fe-
brer) del grup Acte quatre, ‘Ag-
nès de Déu’ (22 de febrer) de la 
Inestable ceretana de Puigcerdà i 
per acabar, ‘Enemic Públic’ (1 de 
març) de la Cia. Impuls de Mo-
lins de Rei.

Totes les funcions són a les 6 
de la tarda al Centre Cultural. yy

En marxa els concursos de Teatre Amateur de 
Malgrat, Pineda i Calella

MalGrat - PiNeda - calella

La Companyia del Centre en un moment de la representació ‘Criatures ferotges’. Foto Joan Caimel

Imatge de l’obra Agnès de Déu, de la Companyia de Puigcerdà. 
Foto Cia. Inestable Ceretana de Puigcerdà

«el més important en 
aquests certàmens és que 

hi hagi varietat, que siguin 
per a tots els gustos»

«en total, es podran veure 
als teatres una vintena de 
propostes teatrals fins al 

març »

“Xocolata per l’ànima” o aprendre a gestionar 
correctament les emocions

tordera

Els nens participen en el taller ‘Respira’t’. Foto Jordi Ciurana
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El Club Pati Lloret Vila Esportiva jugarà aquest febrer la Copa 
Princesa després d’acabar la primera volta de la 1a divisió com a 
líders. Els tres primers classificats: Lloret, Arenys de Munt i CP 
Caldes; i l’equip organitzador, Areces, es jugaran el primer títol 
de l’any. yy

La Ciutat Esportiva de Blanes va acollir el primer de febrer una 
trobada d’equips prebenjamins de futbol sala. La fase final estava 
organitzada per la FCF amb la col·laboració de l’Àrea d’Esports 
de l’ajuntament blanenc. yy

L’onzena edició del circuit català ha passat per Blanes, més con-
cretament per la Ciutat Esportiva. Era la setena prova del campi-
onat. Un acte organitzat pel Bàdminton Blanes Club. yy

breus lloret de Mar i blaNes

El CP Lloret a la Copa 
Princesa 

Fase final de Prebenjamins

Circuit Català de bàdminton

Temps mort. Foto Yoyo

Il·lusió i esforç dels més petits. Foto Yoyo

12 hores de bàdminton a la Ciutat Esportiva. Foto Yoyo

La Policia Nacional s’ha queixat 
al centre de coordinació polici-
al per demanar explicacions a la 
Gendarmeria francesa. 
La Policia considera que els gen-
darmes van vulnerar clarament el 
Tractat de Schengen arribant fins 
a Tordera durant la persecució 
dels fugitius francesos que s’havi-
en saltat dos controls al Voló. 

El tractat faculta les policies 
d’Espanya i França per a fer in-
cursions al país veí per persecu-
cions ‘de calent en calent’, però 

només poden endinsar-se deu 
quilòmetres fora del seu territori. 

Per tant, els gendarmes es van 
passar uns 80 quilòmetres del que 
els permetia el tractat. 

Els fugitius ja havien estat en 
un hotel de Barcelona la setma-
na abans dels fets. I posterior-
ment es va comprovar que hi 

havien tornat després de passar 
per Tordera.

Una persecució de pel·lícula
Tot va començar després que 

dos vehicles se saltessin un con-
trol policial a la frontera del Voló. 
Mentre emprenien la fugida amb 
dos pneumàtics malmesos, un 
vehicle de la policia francesa se’ls 
va creuar i també els va intentar 
aturar però els delinqüents es van 
poder escapolir cap a Girona.

La policia francesa va arribar a 
Tordera després que els fugitius 
sortissin a l’AP-7 a l’alçada d’Hos-
talric i va localitzar el vehicle dels 
sospitosos, però aquests ja no hi 
eren. Després d’haver punxat una 
roda van abandonar el vehicle i 
van pujar en un altre cotxe que 
els estava esperant per seguir amb 
l’evasió.

En creuar la frontera, la Gen-
darmeria, va coordinar-se amb 
els Mossos d’Esquadra, però els 
van perdre la pista i no va ser fins 
que van localitzar el cotxe a Tor-
dera que van poder seguir bus-
cant.

Alarma social
La insòlita presència de la Gen-

darmeria va crear l’alarma al mu-
nicipi de Tordera, que va veure 
multiplicada la presència policial. 

Els agents van muntar controls 
als accessos i sortides del munici-
pi per tal d’enxampar els fugitius. 
Cap a les dotze del migdia van ta-
llar el carrer doctor Carreras, on 
els fugitius havien abandonat el 
seu cotxe després de punxar una 
roda. Els fets apunten a un cas de 
tràfic de drogues i delinqüència 
comuna. La forta presència poli-
cial i en saber-se de la presència 
de la Gendarmeria va fer témer 
que es pogués tractar d’un cas de 
terrorisme gihadista.

L’Ajuntament de Tordera, 
però, va sortir amb un comuni-
cat mitjançant les xarxes socials 
a negar aquesta possibilitat i va 
destacar que els delinqüents a la 
població només hi havien canvi-
at de vehicle. yy

La Gendarmeria francesa, al seu pas per Tordera. Foto Ràdio Tordera

Excursió de la 
Gendarmeria a Tordera 

tordera

«el tractat permet ambdós 
cossos policials endinsar-

se fins a 10 km fora del seu 
territori»

«l’ajuntament va emetre 
un comunicat per tal de 

calmar la població»

La sala d’exposicions de l’edifici 
MiD (Escola de Música i Dansa 
de Palafolls) ha acollit durant dues 
setmanes del mes de gener l’expo-
sició ‘Plats’, fruit del treball dels 
alumnes de segon de primària de 
l’escola Les Ferreries en col·labo-
ració amb l’artista blanenc Quim 
Serrano, que ha tutoritzat el taller yy

‘Plats’ al MiD de Palafolls
PalaFolls

Quim Serrano i alguns dels nens participants del projecte. Foto Yoyo
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Enguany, la prova organitzada 
pels Fondistes Blanes, a més del 
recorregut tradicional de 20 km., 
n’ha tingut un altre de 10 km. La 
Mar i Murtra ha arribat aquest ge-
ner a la 27a edició.

Toni Rodríguez, portaveu dels 
Fondistes Blanes, explica que 
amb els dos recorreguts es facili-

ta la participació d’atletes de di-
versos nivells, “és un circuit pen-
sat per a tothom, tant per aquells 
que corren curses més curtes i vo-
len millorar la seva velocitat com 
per gent que la vulgui fer corrent 
o caminant amb amics o família”.

El recorregut llarg ha tornat a la 
seva versió original, entrant de nou 
pels carrers del centre de la vila en 
la seva part final, sense la pujada 
que l’any passat va portar als corre-

dors fins als vessants de Sant Joan a 
la darrera part del recorregut, “l’ex-
periència no va acabar d’agradar, i 

s’ha decidit tornar al format origi-
nal”, aporta Rodríguez. 

Tommy Kinders va ser el gua-
nyador a la prova de 20 quilòme-
tres amb 1:13:33. Elias Reina i Jo-
sep Bosch, van ocupar la segona i 
la tercera posició. En categoria fe-
menina, Raquel del Aguila Bra-
va es va emportar la victòria amb 
1:28:20.

Buba Savaly (Fondistes Blanes) 
va guanyar la cursa curta amb 
33:46. Àngel Serrat va arribar a 
només dos segons del guanyador. 
La tercera posició va ser per a Al-
berto Carrasco. La guanyadora en 
categoria femenina va ser Elena 
Alcover Sagrera (Triatló Blanes).

A la cursa llarga hi va haver 801 
atletes classificats; i a la curta, 206. yy

Dues candidatures opten a gesti-
onar els propers anys el Club Ve-
la Blanes. Fa molts anys que els 
socis no voten perquè quan s’ha-
via de renovar la junta directiva es 
presentava una única candidatura, 
i per tant quedava proclamada au-
tomàticament.

Les eleccions seran el diumenge 
15 de febrer i les dues candidatures 
estan encapçalades per Amadeu 
Nualart i Pere Toni Calvet.

Els socis del club podran vo-
tar de les 10:30 a les 13:30. La Jun-

ta electoral que ha tirat el procés 
electoral endavant està formada 
per tres persones: Xavier Oms, Jo-
an S. Gelabert i Miquel Buixeda.

La nova junta directiva tindrà un 
president, dos vicepresidents, co-
modor, secretari, tresorer, compta-
dor, vicesecretari i sis vocals. 

Amadeu Nualart encapçala el 
projecte continuista, després de re-
novar la concessió de la gestió i ti-
rar endavant les obres de remode-
lació i millora de les instal·lacions.

Pere Toni Calvet és el candidat 
a president de la proposta alterna-
tiva. Basarà la seva gestió, si acon-

segueix la victòria en quatre eixos: 
transparència en la gestió, partici-
pació activa dels socis en les decisi-
ons, impulsar les activitats de tro-
bada, esbarjo i esport; i consolidar 
el valor del club per als socis i la co-
munitat.

Els dos vicepresidents de Nu-
alart són Josep Maria Coronas i 
Oriol Subirà. Pel que fa a les vice-
presidències de Calvet, són per a 
Joan S. Surís i Xavier Bou.

El dia 15, després del recomp-
te de vots, es coneixerà, qui porta-
rà les regnes del CV Blanes els pro-
pers anys. yy

El CF Lloret no perd 
des del 5 d’octubre de 
l’any passat. Ha arribat 
a l’aturada de Carnaval 
amb 35 punts, produc-
te de 9 victòries, 8 em-
pats i tres derrotes, totes 
a l’inici del campionat. 
Els homes d’Urdiales 
han fet 34 gols i n’han 
rebut 25. Aquests bons 
resultats els han portat 
a la part alta de la taula 
classificatòria del grup 1 
de la Primera Catalana.
Aquesta temporada 
2014-15, per tant, és 
molt diferent de l’ante-
rior en què va haver de 
lluitar fins a les darre-
res jornades per asse-
gurar-se la permanèn-
cia. En el darrer partits 
abans de l’aturada: Llo-
ret 2 – Manresa 2. yy

esPorts

Alguns dels participants passant per la zona de la Tordera. Foto Yoyo

Instal·lacions del CV Blanes. Foto Yoyo

Edu Urdiales, tècnic del Lloret.
Foto Joan Ferrer

Més d’un miler d’atletes a la Cursa Mar i 
Murtra 2015

Eleccions al CV Blanes 15 partits sense 
perdre

blaNes

blaNes

lloret de Mar

«Per primera vegada 
hi ha hagut un recorregut 

de 10 Km»

«s’ha suprimit la pujada 
a sant Joan, novetat del 

2014»
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La Ciutat Esportiva de Blanes aco-
llirà per segona vegada la fase final 
de la Copa d’hoquei sobre patins. El 
dilluns 2 de febrer es va fer a la Sa-
la de Plens de l’ajuntament, el sor-
teig dels quarts de final, un acte que 
també va servir per definir el qua-
dre fins a la final.

El sorteig ha emparellat de cara 
al dijous 26 de febrer els equips del 
Club Patí Vic-Moritz Vendrell, així 
com l’HC Liceo-Hockey Global Pa-
tín Cerceda; mentre que el diven-
dres 27 de febrer es jugaran els par-
tits del Reus Esportiu-CP Voltregà i 
el FC Barcelona-Enrile PAS Alcoi.

El dissabte 28 de febrer es jugaran 
els dos partits de semifinals; i el diu-
menge primer de març, la gran fi-
nal. Els horaris es marcaran segons 
les retransmissions televisives.

El president de la Real Federa-
ció Espanyola de Patinatge (RFEP), 
Carmelo Paniagua, ha definit com 
“el millor campionat del món”. Per 

la seva banda, l’alcalde de Blanes, Jo-
sep Marigó, ha agraït a la federació 
que hagin triat Blanes per organit-
zar aquesta competició, de manera 
que “durant aquests dies, la nostra 
vila serà la capital mundial de l’ho-
quei sobre patins, a la Ciutat Espor-
tiva Blanes”. 

Aquesta serà la quarta ocasió en 
què Blanes allotjarà aquesta com-
petició. Les anteriors edicions de 

la Copa del Rei que han tingut lloc 
en aquest municipi van ser els anys 
1998 i 2000 –que es van disputar a 
l’antic pavelló municipal d’esports 
dels Pins- i al 2011, quan la seu va 
ser la Ciutat Esportiva Blanes que 
tornarà a allotjar-la enguany. 

Els protagonistes
David Aguilar, de l’Enrile PAS Al-

coi, ha admès la condició de favorit 

de què gaudeix el FC Barcelona, i ha 
assegurat que “és un emparellament 
complicat, per això intentarem llui-
tar per passar a la següent ronda”. 
Per la seva banda, Marc Torra (FC 
Barcelona) ha destacat que l’Alcoi 
“està fent un bon hoquei” i ha coin-
cidit amb el seu rival al definir l’en-
creuament com a “complicat”. 

Abans que es jugui el partit en-
tre el Barça i l’Alcoi, el mateix di-

vendres 27 de febrer ja s’hauran 
enfrontat el CP Voltregà i el Reus 
Esportiu, reedició dels quarts de la 
temporada passada: “Aquest any es-
perem competir els 50 minuts, per-
què l’any passat només ho varem 
fer 25”, ha sentenciat el jugador Ar-
mengol (Voltregà), que s’ha mostrat 
molt ambiciós. Molina, porter del 
Reus Esportiu, té clar que l’objectiu 
a la Copa del Rei és viure l’especta-
cle: “Serà un partit molt bonic, espe-
rem gaudir-ne”.

Respecte els partits que es juga-
ran el dijous 26 de febrer, Guillem 
Fox, porter del Moritz Vendrell, ha 
recordat que no és impossible gua-
nyar tres Copes del Rei seguides: “És 
un repte complicat, però cada any 
és un torneig diferent, no compta el 
que ha passat l’any anterior, per això 
no ho veig tan difícil”. Carles Grau 
(Vic), per la seva banda, ha assegu-
rat que els roig-blancs tenen clar el 
seu objectiu: “Anem amb tota la il-
lusió possible i intentarem guanyar 
la Copa del Rei”. yy

esPorts

Autoritats polítiques i esportives encarregades de fer el sorteig. Foto Yoyo

Els millors equips d’hoquei juguen la Copa 
del Rei a la Ciutat Esportiva de Blanes

blaNes

VIVE TODO EL DEPORTE
en su máxima expresión

PANTALLAS GIGANTES · CAFETERÍA · SALA DE MÁQUINAS · LOCAL DE APUESTAS
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Salón Jamaica
Rambla Joaquim Ruyra, 5
Blanes

L’Estació
Carrer Esteve, 44

Malgrat de Mar
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l’aGeNda

DiA 14
REGATES. TROFEU HIVERN 
CREUERS CVB
Club Vela Blanes

DEL 14 AL 18
CARNESTOLTES 2015
Dia 14: Concurs de disfresses 
a la feina, tallers, xocolatada, 
batucada, cercavila i pregó del 
Rei Carnestoltes.
Dia 15: Desfilada de carrosses i 
comparses (17:00)
Dia 18: Enterrament de la 
sardina (19:30) 

DEL 20 AL 19 DE MARç
ExpOSiCiÓ DE piNTURA. 
MOSCARDÓ S
Galeria L’Arcada

DiA 19
ESpAi DE DEBAT. Cicle de 
Xerrades
Família i Escola, un bon recurs 
per aprendre junts
A càrrec de Maria Gòmez
Escola Napoleó Soliva a les 
15.15 h

DiA 21
LA CASA DE ANDALUCIA DE 
BLANES CELEBRA EL DiA DE 
ANDALUSiA:
ALBORADA FLAMENCA
Dedicat a granada i Província
Teatre de Blanes a les 20.30 h

DiA 22
RiALLES: COM GAT I GOS 
Companyia Teatre Animal
Teatre de Blanes a les 17.30 h

DiA 28
TEATRE: LA FARSA WALWORTH 
d’Enda Walsh
Sala La Planeta i Mithistòrima 
Produccions
Teatre de Blanes a les 21.00 h

ALTRES ACTiViTATS

BiBLiOTECA COMARCAL
DEL 2 AL 28 DE fEBRER 

ExpOSiCiÓ EL VESCOMTAT 
DE CABRERA

DiA 5
DiJOUS DE LLETRES i MOTS: 
(tertúlia literària per a adults) 
Desig de xocolata de Care 
Santos
a les 20.00 h

DiES 6, 13, 20 i 27 
TALLER pER A JOVES. 
ATREVEIX-TE A MIRAR (El 
mòbil com a eina d’edició 
audiovisual)
de 18.00 a 20.00 h

DiA 24 
TALLER pER A ADULTS L’IPAD 
PER PER A PRINCIPIANTS amb 
David Garcia
a les 19.00 h.

DiA 26 
L’HORA DEL CONTE Inventem 
un conte amb Kumon
a les 18.00 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)

DiA 13 
Carnaval Blanda Skate
a les 18.00 h

DiA 21
Concert Hip Hop
a les 22.00 h

DiA 27 
Concert amb les actuacions 
de “Red Light Amsterdam 
District”, “Bolson” i “Apart”
a les 22.00 h

AfiC BLANES
DiES 7, 14, 21 i 28

Curs d’introducció a la 
fotografia 
Local Karl Faust
C. Vila de Lloret, 98
de 10.00 a 13.00 h

blaNes. febrerlloret. febrer

fiNS EL 28 
ExpOSiCiÓ: La Mancomunitat 
a les terres de Girona
Biblioteca

DiA 13 
ARRiBADA DEL
CARNESTOLTES
19-21 h Plaça de la Vila

DiA 14 
DiSfRESSES AL CARRER
11-13.30 h Centre Vila

RACÓ DELS CONTES:
“BUSCANDO NARiZ”
11.30 h Biblioteca.
Plaça Pere Torrent, 1

ESCULTURES CApiL·LARS
Espectacle artístic de 
maquillatge i perruqueria
10-13 h Plaça de la Vila

RUA CARNAVAL
16 h Pg. Camprodon i Arrieta–
Pg.Verdaguer– Pg.Agustí Font– 
Av.Just Marlès –Av.Rieral

BALL DE LES DONES
23.30 h Auditori del Gran 
Casino Costa Brava

DiA 15 
RUA CARNAVAL
12 h Pg. Camprodon i Arrieta–
Pg.Verdaguer– Pg.Agustí Font 
– Av.Just Marlès –Av.Rieral

ESpECTACLE iNfANTiL
17 h Auditori del Gran Casino
Costa Brava

BALL i LLiURAMENT
DE pREMiS
23 h Auditori del Gran Casino
Costa Brava

DiA 18 
pOpULAR i TÍpiC
ENTERRAMENT DE LA
SARDiNA
20 h Centre Vila

DiA 21 
EL RACÓ DELS CONTES:
“LA BARRAQUETA
D’HiVERN”
11.30 h Biblioteca Municipal.
Plaça Pere Torrent, 1

TEATRE “iAiA”
21 h Teatre de Lloret

DiA 22 
CELEBRACiÓ ANy
NOU xiNÈS
Pg. Marítim, Centre Vila, Plaça 
11 h Pere Torrent

fiRA pRODUCTES
ARTESANS
10- 20 h Passeig Jacint 
Verdaguer

TEATRE MAiNASONS
17.30 h Teatre Lloret

DiA 27 
EL RACÓ DELS CONTES:
“pETER pAN”
EN ANGLÈS
Plaça Pere Torrent, 1

DiA 28 
CONCERT DELS pERDONS
Església St. Romà

EL RACÓ DELS CONTES
“CONTES MUSiCATS”
11.30 h Biblioteca Municipal.
Plaça Pere Torrent, 1

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR
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coMarques. febrer

fiNS EL DiA 22
piNEDA DE MAR
Exposició: ‘El domini màgic de 
Joan Vinyoli’
Biblioteca Serra i Moret

fiNS EL DiA 28
CALELLA
Exposició: ‘Disseny per al 
reciclatge’
Museu-Arxiu Municipal

piNEDA DE MAR
Exposició: ‘Economia 
domèstica’
Biblioteca de Poblenou

fiNS EL 2 DE MARç
pALAfOLLS
Exposició: ‘Guillem Roche o la 
pintura com a teràpia’
Edifici MiD

DiA 13
MALGRAT DE MAR
El conte dels divendres
Biblioteca La Cooperativa 
18.00h
1a Rua de Comparses
Plaça Germana Campos 21.30h
Ball de Carnaval
Pavelló Germans Margall 
23.00h

CALELLA
Rua de Carnestoltes de l’escola 
Pia
Carrer Sant Pere 15.15h
Rua de Carnestoltes de l’escola 
Freta
Porxada del centre d’infantil
15.30h
16è Cafè-Jazz: Xavier Casellas 
Quintet
Sala Mozart 22.00h

piNEDA DE MAR
Passi del documental ‘Picasso, 
un alma primitiva’
Auditori Can Comas 19.00h
Xerrada: Connexió animal
Biblioteca Serra i Moret 20.00h
Cine Fòrum
C/ Maragall, 19 20.30h

DiA 14
MALGRAT DE MAR
Parlament del Carnestoltes i rua 
infantil
Plaça Pau Casals 17.30h
Espectacle infantil
Pavelló Germans Margall 
18.30h

TORDERA
Concurs de disfresses
Avinguda Països Catalans
17.30h

CALELLA
Taller infantil: treballs amb 
cartolina
Biblioteca Can Salvador de la 
Plaça 11.30h

Pregó d’en Carnestoltes
Plaça de l’ajuntament 17.00h
Ball de disfresses
Fàbrica Llobet-Guri 23.30h

piNEDA DE MAR
Fira d’artesania
Plaça de les Mèlies 9.00h
12è Mercat Solidari
Plaça del Carme 10.00h
Carnestoltes infantil Poblenou
Plaça Biblioteca 17.00h
Xocolatada popular
Pati Masia Mas Rafart 17.00h

SANTA SUSANNA
Cercavila de Carnestoltes
Rambla dels Països Catalans
11.00h
Taller de Contrapàs
Rambla dels Països Catalans
12.00h
XVI Mostra-Concurs de truites
Rambla dels Països Catalans 
12.00h

pALAfOLLS
Taller: ‘Juguem retallant 
cartolina de colors’
Biblioteca Enric Miralles
11.00h
Festa del reciclatge ‘Orgànic-
za’t’
Plaça Valls d’Ax 10.00h
Taller de dansa del ventre
Casal de la Dona 11.00h

DiA 15
TORDERA
Concurs de disfresses
Pista de Sant Pere 11.00h

CALELLA
41è concurs de Teatre Amateur: 
Terra Baixa
Teatre Orfeó Calellenc 18.30h

piNEDA DE MAR
Rua de Carnestoltes
Passeig Marítim 11.00h
Xocolatada Popular
Plaça del Carme 17.00h
36è Concurs de Teatre 
Amateur: ‘Dansa d’agost’
Centre Cultural 18.00h

DiA 16
piNEDA DE MAR
Presentació del webdoc 
‘Cannabis, en saps prou?’
Can Jalpí 19.00h

DiA 17
TORDERA
Activitat familiar: ‘No tinc por’
Biblioteca 18.00h

CALELLA
Xerrada: ‘El procés 
d’escolarització a P-3’
Àrea de Política Social 19.00h

DiA 18
piNEDA DE MAR
Enterrament de la sardina
Pati de Can Comas 21.00h

MALGRAT DE MAR
Enterrament de la sardina
Peixateries Velles 17.00h
Sardinada Popular
Plaça de Ca l’Arnau 17.30h

CALELLA
Aula d’Extensió Universitària: 
La viabilitat econòmica de 
Catalunya
Casal l’Amistat 18.30h
Enterrament de la sardina
Plaça de Catalunya 19.00h

DiA 19
TORDERA
Xerrada: ‘L’autoestima’
Biblioteca 19.30h

CALELLA
Xerrada de nutrició
Local d’Oncolliga 10.00h

DiA 20
CALELLA
16è Cafè Jazz: Martí Serra, 
Sergi Sirvent, Rai Ferrer i David 
Xirgu
Sala Mozart 22.00h

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

pALAfOLLS
Actuació del PLF Quintet
El Cafè de Palafolls 21.00h

DiA 21 
CALELLA
22è Cros Escolar Ciutat de 
Calella
Zona esportiva La Muntanyeta
10.00h
Taller infantil
Biblioteca Can Salvador de la 
Plaça 11.30h
16è Carnaval de l’Alt Maresme
Av. Mediterrani (Pineda de Mar)
19.00h
Ball de Carnaval i entrega de 
premis
Fàbrica Llobet-Guri 23.00h

pALAfOLLS
Gran Rua de Carnestoltes
Av. Costa Brava 18.00h
DiA 22
CALELLA
Campanya de Donació de Sang
Avinguda Rierany dels Frares
10.00h
Jornada de Portes Obertes
Escola Pia (infantil, primària i 
secundària)
11.00h

41è Concurs de Teatre 
Amateur: ‘Berenàveu a les 
fosques’
Teatre Orfeó Calellenc 18.30h

piNEDA DE MAR
Les Jams de l’Escola de Música
Auditori Can Comas 12.00h
Concert ‘Diàlegs per a violoncel 
i piano’
Hall Escola Sant Jordi 12.00h

36è Concurs de Teatre 
Amateur: ‘Agnès de Déu’
Centre Cultural 18.00h

SANTA SUSANNA
Audició de Sardanes
Pavelló Municipal 18.30h

pALAfOLLS
Gran Rua de Carnestoltes de 
Sant Lluís
Fàbrica Forroll 12.00h

MALGRAT DE MAR
Concurs de Teatre Amateur 
Vicenç Bayarri: ‘Dues dones que 
ballen’
Centre Cultural i Recreatiu
18.00h

DiA 23
CALELLA
Jornada de Portes Obertes
Institut Bisbe Sivilla 16.00h
Campanya de Donació de Sang
Avinguda Rierany dels Frares
17.00h

piNEDA DE MAR
Club de lectura: ‘La colla dels 
vermells’
Biblioteca Serra i Moret 18.00h

pALAfOLLS
Club de lectura
Biblioteca Enric Miralles 20.00h

DiA 24
SANTA SUSANNA
Taller: ‘Escriptura creativa’
Local Social 10.00h

DiA 25
CALELLA
Aula d’Extensió Universitària: 
La Cultura del Renaixement
Casal l’Amistat 18.30h

piNEDA DE MAR
Moments musicals: Audicions 
dels alumnes de l’Escola de 
Música
Escola Sant Jordi 18.30h
Trobada del Club de lectura
Biblioteca Serra i Moret 20.30h

pALAfOLLS
Xerrades sanitàries per a 
famílies
Biblioteca Enric Miralles 19.30h

DiA 27
CALELLA
16è Cafè Jazz: Alba Careta 
Quintet
Sublim 22.00h

piNEDA DE MAR
Taller: ‘Artesania de l’amor’
Biblioteca de Poblenou 19.00h
Xerrada: ‘Teràpia Regressiva 
Integradora’
Biblioteca Serra i Moret 20.00h

Cinefòrum
C/ Maragall, 19 20.30h

SANTA SUSANNA
Hora del conte
Local Social 18.00h

DiA 28
CALELLA
Taller infantil de dinosaures
Biblioteca Can Salvador de la 
Plaça 11.30h

piNEDA DE MAR
Caminada popular per la Vall 
de la Riera
Can Jalpí 16.00h
Teatre i música amb ‘Els amics 
de la música’
Sala Gran del Casal d’avis de 
Poblenou 16.00h

pALAfOLLS
Hora del conte
Biblioteca Enric Miralles 12.00h
II Cros de Palafolls
Parc Fluvial 10.00h

DiA 1 DE MARç
pALAfOLLS
Festa de sant Antoni i els tres 
Tombs
Porta del Cel 9.00h

MALGRAT DE MAR
Concurs de Teatre Amateur 
Vicenç Bayarri: ‘Ménage à trois’
Centre Cultural i Recreatiu
18.00h

DiA 4 DE MARç
CALELLA
Aula d’Extensió Universitària: 
Paisatges de la Barcelona de 
Picasso
Casal l’Amistat 18.30h

DiA 6 DE MARç
CALELLA
16è Cafè Jazz: Gabriel 
Amargant Quintet
Sala Mozart 22.00h



28   la MariNa febrer De 2015

pASTÍS DE fORMATGE DE SANT VALENTÍ

  el FoGÓ de la MariNa

eNtreteNiMeNts

iNGredieNts Per a 4 PersoNes

Per a la base:

• 150 g de galetes Maria

• 80 g de mantega

Per al pastís: 

• 500 g de formatge d’untar

    (Philadelphia o similar)

• 250 g de nata (35% MG)

• 150 g de sucre

Per a la cobertura: 

• 6 fulles de gelatina neutra

• 250 ml d’aigua

• Melmelada de maduixa

• Cors de sucre

coNsell
Per fer aquest pastís, utilitzarem un motlle en forma de cor; és convenient que sigui desem-
motllable o de silicona.

PreParaciÓ
Preescalfem el forn a 180 ºC. Triturem les galetes i les barregem amb la mantega que haurem 
desfet lleugerament al microones. Quan tinguem una barreja homogènia, cobrim la base del 
motlle i ho posem al forn 10 minuts. Ho traurem del forn i ho deixarem refredar.
en un bol posem el formatge, que estarà a temperatura ambient, el sucre i la nata. Ho batem 
el just perquè es barregin bé tots els ingredients. Afegim la barreja a la base de galeta. Ho po-
sem a la nevera fins el dia següent.
Al matí, la crema ja estarà quallada, passarem a fer la gelatina de melmelada. Posem les sis fu-
lles de gelatina a hidratar en un plat fons amb aigua freda. Les hi deixem durant 10 minuts. 
en un bol, posem 250 ml d’aigua calenta, afegim la gelatina escorreguda i unes 8 cullerades 
de melmelada. removem bé fins que la gelatina estigui dissolta. Ho deixem refredar i cobrim 
el pastís amb la gelatina. Ho tornem a posar a la nevera tapat amb paper film fins que la gela-
tina qualli. A l’hora de servir, ho adornem amb cors de sucre.

 Manoli Bustamante Bustamante

Mots eNcreuats
13x13
Proposta de Jep Ferret
www.crucigramaexpres.cat

Mots eNcreuats
art MeNor 5x5
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

Febrer Febrer 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
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ecoNoMia local

Recentment, les benzineres Galp de Blanes 
(Polígon industrial i Hospital Comarcal), 
Lloret de Mar i Palafolls han passat a ser 
gestionades per una nova societat de joves 

empresaris catalans. Les dues estacions de 
Blanes i la de Palafolls, s’han transformat 
en benzineres “low cost”, el que permet 
trobar benzina i gas-oil al millor preu. En 
el cas de Palafolls, per cada proveïment de 
25 euros, es pot rentar el cotxe de franc. yy

S’ona Music de Blanes s’ha especialitzat des 
de la seva obertura, aviat farà dos anys, en 
oferir música en directe amb una especi-
al atenció als tributs. La sala de concerts té 

capacitat per a prop de 1.000 persones.
El 14 de febrer actuarà Mala vida; el dia 21, 
un clon de Dire Straits; el 28 hi haurà una 
festa dels 80 amb un tribut a Hacienda i el 
7 de març, tribut a Alaska i Dinarama.  yy

Estació de servei de la zona industrial. Foto Yoyo Nit de concert. Foto S’ona Music

Carburant a bon preu La millor música

blaNes - lloret - PalaFolls blaNes
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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

 22 Pastisseria GutiÉrreZ
Avinguda Catalunya

 23 Pastisseria GutiÉrreZ
Guilleries / Cantonada Ter

 24 Pastisseria GutiÉrreZ
Gavarres

 25 Pastisseria GutiÉrreZ
Vila de Lloret

 26 GalP HosPital
Accès Costa Brava

 27 Gal PolíGoN
Carretera l‘estació

 28 Pastisseria GutiÉrreZ
Cristòfol Colom

 29 caPrabo
Cristòfol Colom

 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

 19 Pastisseria GutiÉrreZ
Carretera de Blanes a Tossa

 20 caPrabo
Avinguda Vidreres

 21 Paris del rieral
Josep Pla i Casadevall
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Imaginació
al paper!

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

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

solucioNs

Aqu est  espa i  es tà  d i spon ib le
per  a  l a  vos t ra  empresa

Te l .  6 6 0  0 8  9 0  9 0



eNtrevista a quiMet creus

Joaquim Creus i Sala. Nascut al 
1918, als seus 96 anys té perfectes 
les facultats mentals, i cada dia va 
a fer una volta pels carrers de Llo-
ret acompanyat per la seva filla. 
Home de mar, conserva la parla 
“salada” que s’està extingint a la 
nostra costa. Ha viscut la brutal 
transformació d’aquell petit poble 
de pagesos i pescadors de la seva 
infantesa, fins al Lloret actual. Viu 
amb la seva dona Mercè (65 anys 
de casats!), una dona optimista i 
amb empenta, i la filla gran Maria 
Dolors. També té un fill, en Ra-
món, metge a Sant Jordi Desvalls, 
que li ha donat dues netes i una 
besnéta, la Jana, de cinc anys.

El seu vincle amb el mar ve de 
lluny?
El meu pare ja anava en mar, a 
més de ser taper i barber. Amb 
el meu germà Bartomeu, cap al 
1940 li vam encarregar la cons-
trucció d’un gussi a l’Esteveta 
de Blanes, que feia sa barca d’en 
Menció, i que alhora va fer un 
altre gussi igual que el nostre per 
a en Blai. Anàvem a pescar es 
meu germà i jo, i la meva dona, 
la Mercè, venia el peix al mercat. 
A l’hivern, anàvem a les sèpies; 
en morir el meu germà, jo hi vaig 
anar menys, fins als 84 o 85 anys. 
Embarcat en teranyines, només 
hi vaig anar ocasionalment, per 
ajudar algun patró a cobrir algu-
na baixa. Sempre anàvem amb el 
nostre gussi. El mar és el que més 
m’ha agradat sempre.
Al menjador hi té un magnífic oli 
de Joan Sala Lloberas, que repre-
senta el gussi amb els dos germans, 
a les aigües transparents entre les 
roques de l’Illa d’es Bot, i una ma-
queta que li va fer en Jordi Rocas; 
el gussi original el guarda el seu fill 
Ramon en un magatzem. M’en-

senya fotos de pesqueres d’aquells 
anys, amb les d’un any que van 
treure 22 llagostes, alguna de dos 
quilos i mig...

Va combinar l’activitat de la pes-
ca amb unes quantes més, pel 
que em diu.
Vaig treballar a Can Sayrol un 
grapat d’anys (fàbrica tèxtil, mit-
ges i mitjons). Abans de la guerra, 
i després novament, fins que van 
tancar (anys quaranta). Quan van 
tancar la fàbrica, t’havies d’es-
pavilar, llavors on havia d’anar? 
Nosaltres teníem la barberia i ens 
defensàvem; de bon dematí anà-
vem a pescar i ho podíem com-
binar amb la barberia. Al venir 
tanta gent, la barberia (en lloc co-
mercial, carrer de la Vila 59) es va 
convertir en botiga de “souvenirs”, 
primer llogada al “Record Lloret”, 
després al Sr. Pere Torrent, i quan 
la meva filla María Dolors va aca-
bar de l’escola, la va portar ella, i 
jo l’ajudava acabada la pesca.

O sigui que amb el turisme, la 
barberia es va reconvertir.
La vida és molt llarga, i a cada 
època ens hem hagut d’adaptar. 
Recordo els primers grups de 
turistes italians, que s’estaven a 
la Sènia del Barral, i alemanys a 
l’Hotel Excelsior. En esclatar la 
guerra al 1936, un vaixell en que 
també hi anava el pare del dentis-
ta, Dr. Adler, els va retornar cap 
als seus països... 

Així teníem turisme estranger, 
ja a la dècada dels 30? 
I tant, aquest ambient es va enco-
manar i es van anar obrint establi-
ments. Vaig treballar força temps 
als Banys Ventura, fèiem les ver-
benes de cada dissabte; repartia 
les taules, rebia a la gent, amb el 
meu cosí, en Joan Sala. Amb ell 
també anava a treballar a l’Hotel 

Rosamar, sempre combinant-ho 
amb la pesca. Vaig vendre car-
bó per a les cuines dels primers 
hotels, representant d’embotits... 
T’havies d’aferrar on podies per 
tirar endavant.

El nostre poble actual no s’as-
sembla gaire al d’aquelles dèca-
des, veritat?
Quan jo era petit, als quatre o 
cinc anys, érem tres mil habi-
tants. Vam ser de tres mil a tres 
mil cinc-cents, fins al creixement 
del turisme. Ara, anem a fer una 
volta pel carrer i, sovint, quan 
tornem a casa li dic a la Maria 
Dolors: “noia, avui tampoc hem 

trobat a ningú conegut”. Ara, no 
conec a ningú.
Vostè va patir la guerra civil. 
Com ho va viure?
Sóc de la quinta del 39. Ens van 
allistar incorporant-nos dos o 
tres mesos al Collell, i d’allí di-
rectament al front de la guerra, 
primer a les batalles del Segre i 
després a les de l’Ebre. Vaig tenir 
molta sort en no resultar ferit. 
Qui va tenir més sort va ser en 
“Venido” Dillonder: una bala li va 
fregar el coll, li va entrar sota el 
maxil·lar inferior i li va sortir per 
la boca, sense més conseqüències. 
Al final de la guerra, hi va haver 
una desbandada, tothom va tor-

nar a casa com va poder. Després, 
quatre anys més de servei militar 
a Saragossa. La guerra i el servei 
militar van suposar vuit anys de 
la meva vida.
Sobre la llar de foc hi té una fotogra-
fia de l’equip del Club de Futbol Llo-
ret d’abans de 1936, identifica a tots 
els membres: en Paco Hernández, 
en Casteió, l’Agustí Bonet (“Vadó 
Pastor”), en Cama, en Pepito Puja-
das “Pubill”, l’Isern, en Pere Bosch, 
l’Eliseu Castells, etc., i l’entrenador, 
en Gaumont; després que ens deixés 
l’Antoni Sagaró, ell és l’únic supervi-
vent de tots aquells companys.

Parlem de Catalunya. Com veu 
el procés sobiranista que s’ha 
obert?
Confio encara a poder arribar a 
veure Catalunya independent, 
però quan veig que (els dirigents) 
es barallen així... Si d’altres ho 
han aconseguit, nosaltres també 
podríem, però no pot ser que ca-
dascú tiri cap al seu cantó, és un 
disbarat. Tothom ha volgut ser 
ell; si haguessin anat més units, ja 
tindríem la independència. Tan 
bé que es podria encarrilar això... 
l’esperança, però, no es perd mai. 

Sobre el futur de Lloret, és op-
timista?
Quan llegeixo les notícies sobre 
les possibles llistes de les futures 
eleccions municipals, no conec 
gairebé a ningú. Em preocupa 
que puguin formar el consistori 
persones que no estimin al poble, 
o que no se’ls conegui cap vincle 
passat amb entitats locals o activi-
tats; que hi vagi gent per interes-
sos privats.
A les passades festes de Nadal, el 
seu fill Ramon el va embarcar en 
un petit vaixell a l’Escala, barque-
jant pel Cap de Creus fins a aigües 
franceses. Un magnífic regal de 
Nadal. Per molts anys, Quimet.  yy 

“La vida és molt llarga, i a cada època ens hem hagut 
d’adaptar”

salvador PalaudelMÀs

Quimet Creus. Foto M.A. Comas


