
Infraestructures p. 16
Audiència pública i 
polèmica sobre la C-32
El Ple de Blanes rebutja oposar-
se a l’obra

cultura p. 13
Lloret Espai Off surt al 
carrer
Programen 4 espectacles

esports p. 23
Lloret Formula Weekend
Del 7 al 10 de maig

Joana Muñoz Mora és una jove blanenca graduada en Humanitats que, com a treball de recerca de grau, va confeccionar una ruta literària. Presentat sota el títol Itinerari Joaquim Ruyra a 
Blanes: quan el paisatge es fa literatura, l’exercici li va suposar una matrícula d’honor que ara, a més a més, també ha tingut una recompensa afegida: poder dur-lo a la pràctica.

Més informació p. 7

Ruta Ruyra a Blanes
Explicacions davant del monument a Ruyra
Foto Aj. Blanes

Llevantada de primavera
Temporal a Cala Banys. Foto M.A. Comas

Plantació de Marihuana. Foto Aj. Blanes

El 21 de març un temporal de llevant va afectar Blanes i Lloret. A Blanes, des de fa un temps, 
les onades, a més d’emportar-se la sorra de S’Abanell, també arriben al passeig de la platja 
central.

Més informació p. 17

Plantació de marihuana
Localitzen 2.101 plantes de marihuana en un local de la carretera de Lloret de Blanes i dete-
nen un veí de Tordera de 44 anys. La droga estava valorada en 300.000 euros.

Més informació p. 8
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blanes 

El Grup d’Amnistia Internacio-
nal de Blanes, en col·laboració 
amb el Centre Catòlic i el co-
mentarista de cinema Salvador 
Montalt, han posat en marxa un 
cicle de Cinema i Drets Humans 
que s’allargarà fins el proper mes 
de juny.

El cicle es durà a terme un di-
jous al mes i es passaran pel·lícu-
les de temàtica diversa que per-
metran parlar de molts dels drets 
humans recollits a la Declaració 
Universal de l’any 1948 i també 
de l’actualitat dels drets humans. 
L’objectiu del cicle és sensibilit-
zar en matèria de drets humans, 
crear debat entre els assistents i 
donar a conèixer i presentar al-
gunes de les campanyes que por-
tarà a terme l’organització durant 
aquest 2015.

El dia 26 de març s’inicià el ci-
cle amb el passi de Nader i Simin, 
una producció del reconegut 
director iranià Asghar Farhadi. 
Aquesta pel·lícula, de l’any 2011, 
va ésser guardonada amb múlti-
ples premis, entre els quals hi ha 
l’Ós d’Or al Festival Internacio-
nal de Cinema de Berlín i l’Òscar 
a la millor pel·lícula de parla no 
anglesa. 

La segona sessió serà el dia 

16 d’abril i en aquesta ocasió es 
projectarà Jagten (La Caça) de 
Thomas Vinterberg, una obra 
que mostra les grans conseqüèn-
cies que pot arribar a tenir una 
mentida i el dret a la presumpció 
d’innocència. 

La tercera projecció serà el dia 
14 de maig i en aquesta ocasió es 
podrà veure i comentar 12 anys 
d’esclavitud d’Steve McQueen, 
una pel·lícula de l’any 2013 que 

relata la situació dels esclaus i els 
esclavistes als Estats Units abans 
de la Guerra de Secessió. 

El cicle es tancarà el dia 11 de 
juny amb Il villaggio di cartone 
d’Ermanno Olmi, una obra que 
ens endinsarà en temes com la 
pèrdua de la fe, la situació dels 
immigrants a la recerca d’una 
nova vida, la situació d’asil i la 
solidaritat. El debat i la reflexió, 
per tant, són oberts. yy
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Joaquim Ruyra a les escoles

Una magnífica aportació de la Joana Muñoz Mora amb el premiat 
Itinerari Joaquim Ruyra a Blanes, posa sobre la taula la figura 
cultural amb més relleu de la galeria de personalitats de les que Blanes 
pot presumir en la seva història.
L’Ajuntament Blanenc al reconèixer i fer públic aquest treball de 
graduació de la Joana Muñoz ha fet un pas més en la direcció de 
reivindicar Ruyra, Príncep de les Lletres Catalanes, com el va qualificar 
Josep Pla. El seu nom té la suficient importància en la història de la 
literatura catalana, com perquè Blanes se’n senti orgullosa i no perdi 
cap ocasió de ressaltar la seva total vinculació a la població, marc de la 
seva producció literària i font de la seva aportació lingüística. 
Aquest camí de reivindicació local ja es va iniciar amb l’Any Ruyra i 
la col·locació al Passeig de Mar d’una fita que pretenia ser el primer 
punt d’una futura Ruta Ruyra. La magnitud de l’obra Ruyriana té 
envergadura suficient com perquè sigui un valor a destacar en tota la 
comarca, en especial si es considera que un dels seus trets fonamentals, 
el llenguatge popular salat, era característica comuna tan de Blanes 
com de Lloret. 
Seria de desitjar que continués l’interès per la valoració de Ruyra amb 
l’aspecte més durador i transcendent: el coneixement de la seva obra.
Caldria assegurar que cap estudiant local acabi el seus estudis sense 
haver tingut l’ocasió de conèixer i valorar l’obra de Ruyra i el seu 
llenguatge. La Joana Muñoz ja ha fet un bon tros de feina, correspon 
als responsables acadèmics completar-la. yy

L’Editorial

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

Cinema i drets humans

Cartell de la projecció de l’abril

«l’objectiu del cicle és 
sensibilitzar

en matèria de drets 
humans»

«les properes projeccions 
seran el 16 d’abril, 14 de 

maig i 11 de juny»
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lloret de Mar 

El jurat ha valorat la trajectò-
ria d’aquesta escola i tot el que 
simbolitza per a Lloret i per a 
molts lloretencs, per a concedir-li 
aquest guardó. El centre va ser el 
primer edifici per a escola públi-
ca que es va construir a Lloret. 
En el seu moment es va construir 
en una zona d’hortes situada als 
afores del poble i avui es troba en 
ple centre. El nom de l’escola va 
ser en honor al Sr. Esteve Carles 
i Torruella, mestre molt estimat, 
que va ensenyar molts anys a Llo-
ret, a principis del segle XX. 

Un altre dels guardons més 
destacats de la cerimònia, dotat 
amb 1.000 euros, és el Premi Li-
terari Vila de Lloret en categoria 
adulta, que enguany s’ha atorgat 
a Lluís Carbó i Arribas, de l’Es-
cala, pel treball titulat VINT-I-
TRES. Mentre que en l’apartat de 
poesia, el jurat ha atorgat el pri-
mer premi, dotat amb 500 euros, 
al treball titulat LLUM ANTIGA 

(NOCTURN A ROMA) de José 
Luis García Herrera, d’Abrera. 

En educació primària, el guar-
dó en poesia de viatge és pel po-
ema SOMNI de Marc Roger i de 
la Torre, de l’escola Immacula-
da, i en narrativa s’ha premiat el 
treball titulat LES CARTES DEL 
MEU GERMÀ PAU de Rosa Trull 
i Castanyer, alumna de l’escola 
Pompeu Fabra. 

En educació secundària, el pre-
mi en poesia de viatge l’ha gua-
nyat el treball EL VIATGE DE LA 
VIDA de M. Carmen Zambrana 
Soriano, mentre que el premi de 
narrativa ha estat pel treball ti-
tulat IRACEMA de Lídia García 
Moreno. Totes dues són alumnes 
de l’institut Rocagrossa.

Per primera vegada s’han lliu-

rat els premis al millor blog de 
viatges, el millor blog literari i el 
millor post turístic sobre Lloret. 
Els guanyadors han estat EN-
TRELLUM de Toni Ibáñez Ros, 
de Llançà, com a millor blog lite-
rari, QUADERNS DE BITÀCO-
LA de Celia López Navarrete i 
Enric Vilagrosa Alquézar de Bar-

celona, guanyadors del millor 
blog de viatges, i finalment David 
Cortés ha guanyat el premi al mi-
llor post turístic sobre Lloret, es-
crit en un blog que porta per nom 
EQUIPATGE DE MÀ. 

PIRATES A LLORET és el tí-
tol del treball que ha guanyat la 
vuitena edició del Premi Joan 

Llaverias 2015 de contes infantils 
il·lustrats. La seva autora és Roser 
Vilagran, de Badalona. Aquest 
guardó, l’organitza i l’impulsa 
la Regidoria d’Ensenyament de 
l’Ajuntament de Lloret. 

La vetllada es complementa 
amb un reconeixement a diver-
ses persones de Lloret que en el 
darrer any han publicat un llibre: 
Oriol Colomer per 300 articles, 
Daniel Cuevas per Manzanas áci-
das, Elvis Mallorquí per Pagesos i 
homes de mar de Lloret, Joan Do-
mènech per Domènec Fita, l’ho-
me de l’art integral, Club Marina 
Casinet pel recull d’articles d’An-
tonio Fàbregas, José Luis Blanco 
per Superando obstáculos, Agus-
tí Maria Vilà Galí per Sant Pere 
del Bosc a través del temps.

A més, el sardanista i activista 
cultural Jordi Rocas i el Club de 
Lectura de la Biblioteca Munici-
pal també rebran un reconeixe-
ment per la seva tasca en favor 
del foment de la cultura i la lite-
ratura. yy

L’escola Esteve Carles rep el guardó Sa Gavina 
pel seu 50è aniversari

El director de l’Escola Esteve Carles i dos alumnes recullen el premi Sa Gavina. Foto M.A. Comas

«per primera vegada s’han 
lliurat els premis 

al millor blog de viatges, el 
millor blog literari 

i el millor post turístic»
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blanes 

L’Executiva el va proposar com 
a cap de llista a principis d’any 
quan l’actual alcalde va renun-
ciar a presentar-se per cinquena 
vegada. Lupiáñez porta quatre 
anys com a regidor de govern, 
“aquest temps m’ha servit per 
formar-me i conèixer l’Admi-
nistració local”, apunta el cap de 
cartell del PSC que assegura te-
nir “un caràcter motivador”.

Segons el líder socialista bla-
nenc, a l’hora de presentar un 
projecte als ciutadans o negociar 
amb la resta de partits, s’han de 
tenir assegurats diversos factors, 
“el programa, el pla financer i 
la sostenibilitat de futur quan 
l’equipament o servei ja estigui 
en marxa”.

Per Lupiáñez, “Blanes no pot 
perdre cap oportunitat”. Espera 
una campanya difícil i entre els 
seus eixos de govern hi ha “la 
transparència i la participació”.

Lupiáñez, assegura que els 

propers 4 anys hi ha d’haver el 
màxim respecte entre totes les 
formacions del consistori, “per 
respecte a la democràcia, no ens 
hem de fer mal. Fins ara hi ha 
hagut massa soroll entre partits”.

Com a número 2 anirà l’exre-
gidora i exsenadora Pepa Ce-
laya. Tanca la llista Maria Dolors 

Oms, exalcaldessa de Blanes i 
persona que va introduir Lu-
piañez en el món de la política.

Lara Torres, proposada inici-
alment per Marigó com a cap de 
llista, no forma part de la can-
didatura “perquè no s’adapta al 
meu perfil”, apunta Lupiáñez. yy

blanes 

Torrecillas porta 8 anys a l’Ajun-
tament, 4 com a regidor de Go-
vernació, i quatre a l’oposició. En 
la seva primera compareixença 
davant dels mitjans de comuni-

cació ha assegurat que “ser can-
didat és una gran il·lusió i res-
ponsabilitat. És un compromís 
amb tots els blanencs”.

Segons Torrecillas, hi ha tres 
característiques de Blanes que 
s’han de potenciar: el turisme, el 

comerç i l’associacionisme.
A l’hora de parlar de propostes 

té clar que han de ser engresca-
dores i realitzables, “cal treure 
Blanes de la grisor, s’ha de posar 
en valor tot el que tenim”.

Entre els seus primers objec-
tius: recuperar els camins de 
ronda, Blanes com a ciutat bo-
tànica i construir l’alberg previst 
en el seu dia a la Ciutat Esportiva 
per poder acollir esportistes tot 
l’any.

Pel que fa als camins de ronda 
recorda que hi ha 700.000 eu-
ros del cànon de Sant Francesc. 
El cap de cartell de CiU vol que 
Blanes respiri botànica tot l’any, 
“farem sis parcs temàtics, porta 
d’entrada i de promoció dels Jar-
dins Botànics”

Torrecillas vol fer un pla direc-
tor a nivell turístic i comercial, 
“aquests darrers quatre anys s’han 
perdut”. La recuperació d’algunes 
zones blaves també forma part del 
seu full de ruta, a lìgual que la sor-
ra de les platges. yy

lloret de Mar 

L’actor Nanu Ferrari de Lloret de 
Mar ha estat un dels components 
de la companyia de teatre de car-
rer Insolits que ha actuat a The 
Haifa International Children’s 
Theater Festival 2015 d’Israel. 
Aquest actor lloretenc, per les 
seves qualitats i capacitat de de-
senvolupar personatges, ha estat 
seleccionat per donar vida a un 

d’aquests alienígenes juntament 
amb Miguel González, “Mimo 
Chispa”, especialista en pantomi-
ma i Luis Miguel Pardo, creador 
i director de la companyia. Insò-
lits està especialitzat en especta-
cles de carrer i en la seva cartera 
tenen espectacles de diverses te-
màtiques.

Més informació a:
http://www.insolits.com/ yy

Miquel Lupiáñez 
substitueix Marigó al PSC

Joaquim Torrecillas, cap 
de llista de CiU

De Lloret de Mar 
a Israel

Iceta i Lupiáñez el dia de la presentació. Foto Yoyo

Torrecillas en un acte de precampanya. Foto Yoyo

Alienígenes a la platja de Lloret. Foto Abrahan Castilla
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blanes - lloret de Mar 

“Bombers amb cor” és una inici-
ativa que neix a partir d’un grup 
de bombers de diferents àmbits i 
regions que volen donar suport a 
la donació de sang. 

Les reserves de sang baixen 
considerablement durant Set-
mana Santa. El canvi d’hàbits i 
les vacances fan que la població 
s’acosti menys als punts de do-
nació. Amb aquesta campanya 
es volia incentivar la donació les 
setmanes prèvies al mes d’abril 
per assegurar que es mantenen 
les reserves en unes dates com-
plicades.

Cal tenir en compte que les 
plaquetes, un dels elements que 
s’extreu de cada donació de sang, 
caduquen al cap de 5 dies i que 
els glòbuls vermells al cap de 42. 

Per això és important mantenir 
les donacions al llarg de tot l’any 
i aconseguir unes 1.000 donaci-
ons cada dia.

En total, durant els dos dies 
de donació a Blanes hi van par-
ticipar 297 persones, 275 de les 
quals van poder donar sang. La 
resta, malgrat el seu oferiment 
no ho van poder fer per diversos 
motius. Cal recordar que abans 
de l’extracció es fa una revisió 
mèdica al donant per comprovar 
el seu estat de salut i que està en 
perfectes condicions per donar 
sang.

Tot plegat fa que els organit-
zadors, el Banc de Sang i Teixits 
de Catalunya i l’Associació de 
Donants de Sang, hagin fet un 
balanç positiu dels resultats ob-
tinguts durant els dos dies en què 
s’ha fet la recapta a Blanes.

Si els camions aparcats i l’equi-
pament desplegat ja cridaven 
prou l’atenció als vianants i als 
donants de sang que s’acostaven 
a la Biblioteca Comarcal, els qui 
més van gaudir de la seva pre-
sència va ser la canalla. En aquest 
sentit, entre els visitants que van 
atendre els bombers durant la 
seva estada a Blanes, s’hi van 
comptar una trentena d’alumnes 
del Col·legi Cor de Maria que 
van passar una estona més que 
entretinguda, alhora que educa-
tiva i pràctica per adquirir també 
coneixements sobre com han de 
reaccionar en cas que estiguin en 
una emergència.

Diversos bombers es van en-
carregar d’oferir-los una com-
pleta descripció sobre el tipus de 
vestimenta i material que han de 
portar habitualment quan han 

d’entrar en servei. No només per 
intervenir en un incendi, sinó 
també en qualsevol altre tipus 
d’emergència com pot ser, per 
exemple, un accident de trànsit, 
un rescat o algú que s’hagi quedat 
atrapat en un lloc de difícil accés. 

També els van deixar ser bom-
bers durant uns minuts quan, 
després de desplegar una mànega 
d’aigua i injectar-la a pressió, els 
deixaven subjectar-la perquè in-
tentessin desplaçar amb la força 
de l’aigua dos cons de seguretat 
que situaven davant. Interactu-
ant amb la canalla, de manera 
didàctica i amb bon humor, els 
bombers també els van fer me-
moritzar el telèfon on cal trucar 
en cas que es trobin amb alguna 
emergència: el 112.

El cap del Parc de Bombers de 
Lloret de Mar, Josep Salmoral, 
ha fet una valoració positiva de 
l’experiència que s’ha portat a 
terme a Blanes: “Ha estat molt 
enriquidor poder interactuar 
amb els ciutadans i poder expli-

car-los amb tranquil·litat quina 
és la nostra feina diària. Ens ho 
hem passat tant bé que la nostra 
intenció és tornar un altre dia a 
Blanes i oferir algun tipus d’ex-
hibició per fer-nos encara més 
propers”.

 
Marató a Lloret el dia 17

Aprofitant que el divendres 
17 d’abril es podrà donar sang 
a Lloret de Mar, s’ha posat en 
marxa una campanya per trobar 
donants de medul·la. L’objectiu 
ajudar a una nena de la població 
de 7 anys que pateix una malaltia 
desconeguda i que ara per ara té 
com a única opció el transplanta-
ment de medul·la òssia. La cam-
panya es fa amb la participació 
de l’Ajuntament, la Fundació Jo-
sep Carreras i un grup de famí-
lies que necessiten el transplan-
tament. 

Les donacions es podran fer 
el divendres 17 d’abril de 10.00 
a 15.00 h i de 16.00 a 21.00 h al 
Teatre Municipal. yy

“Els bombers t’acompanyen a donar sang”

La mainada, protagonistes de les demostracions. Foto Yoyo

Dos bombers donant sang. Foto Yoyo

Blanes acull periòdicament donacions de sang. La dels dies 19 i 20 de març, però, va ser especial. Els bombers van convidar la ciutadania a donar sang, en van 
donar i van dinamitzar la jornada del divendres ensenyant a la població, especialment als més petits, tot el seu material.
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blanes 

Blanes presenta una ruta inèdi-
ta de Joaquim Ruyra confecci-
onada per una estudiant de 23 
anys. Joana Muñoz Mora és una 
jove blanenca graduada en Hu-
manitats que, com a treball de 
recerca de grau, va confeccionar 
una ruta literària. Presentat sota 
el títol Itinerari Joaquim Ruyra 
a Blanes: quan el paisatge es fa 
literatura, l’exercici li va suposar 
una matrícula d’honor que ara, a 
més a més, també ha tingut una 
recompensa afegida: poder dur-
lo a la pràctica.

Des del Departament d’Educa-
ció de l’Ajuntament de Blanes, en 
analitzar la vàlua i el nivell d’es-

pecialització del treball de Joana 
Muñoz, es va decidir que els qui 
millor profit podrien treure de 
l’experiència serien els alumnes 
de batxillerat. Per això, posats 
en contacte amb els tres instituts 
de Blanes –S’Agulla, Sa Palome-
ra i Serrallarga-, es va dissenyar 
un calendari tant per presentar 
la ruta al públic i als estudiants, 
com per dur-la a la pràctica a 
través de sengles sortides pro-
gramades. 

L’autora del treball destaca que 
hi ha una part de l’itinerari que 
es fa a peu, i l’altra, en barca. Els 
estudiants, per raons logístiques 
i de pressupost, només han fet la 
part terrestre.

Joana Muñoz espera que en un 
futur aquesta ruta pugui ser una 
realitat per a tots els visitants de 
la vila, “m’agradaria que la po-
gués fer jo mateixa”.

Originàriament, l’itinerari 
compta amb onze indrets que 
comencen al mar: el port, Santa 
Cristina, S’Agulla, Sa Forcanera 
i Santa Anna. A partir d’aquí, la 
sisena aturada ja és el monument 
a l’escriptor que hi ha al passeig 
per seguir cap a l’Ermita de l’Es-
perança, el lloc de residència de 
l’escriptor a Blanes –al carrer 
Ample número 10–, el Passeig 
de Mar, el barri de pescadors de 

S’Auguer; i el conjunt rocós de Sa 
Palomera, on finalitza el recorre-
gut.

En cada punt, l’autora de la ruta 
fa referència a algun fragment de 
les narracions de Joaquim Ruyra 

per descriure tant l’indret com el 
context històric en què se situa la 
ficció envers la realitat. Tal i com 

explica Joana Muñoz “d’aquesta 
manera, en posar-te davant de 
cadascun d’aquests indrets, pots 
observar a través dels ulls de 
Ruyra tots aquests paisatges. Són 
cites, descripcions estretes de les 
seves narracions perquè, d’aques-
ta manera, les seves paraules es-
devinguin en impressions pels 
qui segueixen el recorregut”.

El nom de la ruta creada és 
Itinerari Joaquim Ruyra a Bla-
nes, i per accedir-hi s’ha d’entrar 

al portal www.eduloc.net, diri-
gir-se a Biblioteca d’Escenaris i 
escriure qualsevol de les paraules 
del títol de la ruta. Un cop feta la 
recerca, el programa permet si-
tuar tots els punts que es vulguin 
en el mapa, on s’hi ha inclòs foto-
grafies, textos i àudio. D’aquesta 
manera, el mapa el poden utilit-
zar tant els turistes i els blanencs 
que vulguin visitar la ciutat des 
d’una perspectiva més innova-
dora i literària, com els lectors 

ruyrians que vulguin descobrir el 
paisatge en el qual es basen algu-
nes narracions de l’escriptor. 

A la presentació oficial de la 
ruta celebrada a la Biblioteca Co-
marcal, es va projectar la única 
filmació que existeix on apareix 
Joaquim Ruyra. La pel·lícula va 
ser rodada davant de la casa de 
l’escriptor, al centre de Blanes, i al 
Santuari del Vilar el 27 de febrer 
de l’any 1934, cinc anys abans de 
la seva mort. A banda de poder 
veure-hi Ruyra, també s’hi po-
den reconèixer diversos perso-
natges de l’època. El motiu de la 
filmació va ser que es volia re-
collir el testimoni de la primera 
vegada que va ser dut al Santuari 
del Vilar el rem de trenta-quatre 
–un objecte que protagonitza i 
dóna títol a una de les narracions 
més conegudes de Ruyra-, quan 
es va fer realitat la ficció. yy

«la ruta té 11 parades a 
diversos indrets de la vila»

«una part del recorregut es 
fa en barca i la resta a peu» «els estudiants de 

batxillerat han estat els 
primers a gaudir de la 

proposta cultural»

«a la presentació, es 
va poder veure l’única 

filmació que existeix amb 
la presència de ruyra»

Joaquim Ruyra: quan el paisatge es fa literatura

Presentació de la ruta Ruyra a la Biblioteca. Foto Yoyo
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Els agents de la Policia Local han 
detingut un home de 44 anys i 
veí de Tordera com a responsa-
ble del cultiu, han desmantellat 
la infraestructura que ocupava 
575 m2, i han confiscat les plantes 
que podrien haver arribat a tenir 
un valor estimat al mercat d’uns 
300.000 €.

La plantació estava situada a 
l’altell d’una planta baixa que el 
detingut havia llogat el passat 
mes de febrer explicant al pro-
pietari que volia obrir un super-
mercat. El local estava situat molt 
a prop de la seu de la Policia Lo-
cal. La planta baixa ocupa 600 
m2, mentre que l’altell on hi havia 
la plantació té una superfície de 

575 m2. A banda de les plantes de 
marihuana comissades, la Policia 
Local també va retirar el mate-
rial necessari per al seu cultiu, 
una infraestructura que el seu 
responsable havia elaborat mi-
nuciosament amb tota mena de 
detalls. 

Així, hi havia 132 làmpades 
de calor, 119 transformadors, 7 
bombes de calor, 3 dipòsits d’ai-
gua fertilitzant, 8 ventiladors, 4 
filtres de tub de ventilació, 1 cale-
factor petit, 2 llums calorífiques 
amb transformadors i 6 estacions 
meteorològiques. Tota aquesta 
instal·lació provocava una calor 
molt intensa que oscil·lava entre 
els 27ºC i els 32ºC en el recinte. 

Segons va explicar el responsa-
ble del cultiu, tot el material ne-

cessari per muntar la infraestruc-
tura li va costar uns 100.000€, 
que pensava recuperar amb la 
venda de les plantes. Donat el 
nombre d’espècimens que tenia 
plantat, es calcula que el seu va-
lor estimat al mercat un cop ha-
guessin crescut, podria haver ar-
ribat a ser d’uns 300.000 €.

Els fets que van desencadenar 
aquest operatiu de la Policia Lo-
cal de Blanes es remunten ara fa 
un mes i mig, aproximadament, 
quan els veïns de l’edifici on s’ha 
trobat la plantació, van començar 
a sentir una gran escalfor que pu-
java dels baixos, així com soroll 
com si algú estigués treballant 
en algun tipus d’obra. Posterior-
ment es va notar una forta olor, i 
van denunciar els fets. yy

Decomissen 2.101 plantes 
de marihuana 

La nau estava preparada per a fer una gran producció. Foto Aj. Blanes

La Lluna va tapar un 70% del disc solar, el temps, però, va com-
plicar força l’observació de l’eclipsi del 20 de març. Els núvols van 
arribar a totes les comarques del país a causa de l’episodi de lle-
vant que començava, tot i això, entre núvols, el fenomen astro-
nòmic es va poder veure en alguns moments. yy

El ballet de Dani Candelas i “Con Otro Aire”, totes dues formaci-
ons de Blanes, van actuar al teatre en la commemoració del ‘Día 
de Andalucia’ que des de fa 17 anys organitza l’Asociación de Ar-
daleños y Amigos de Ardales. La platea es va omplir de gom a 
gom. yy

S’ha celebrat al Centre Ocupacional EL VILAR per ensenyar la 
reforma integral que s’ha fet gràcies a quatre subvencions con-
secutives provinents de l’anomenada “x solidària”, la casella del 
0’7% de l’IRPF de la Renda destinada a finalitats socials. La re-
forma s’ha executat entre 2011 i 2014, i ha estat subvencionada 
amb un total de 794.000 euros. yy

socIetat blanes

Els núvols tapen l’eclipsi

Festival de la Casa de 
Ardales

Jornada de portes obertes

Esperant que els núvols es retiressin. Foto Yoyo

Actuació al Teatre. Foto Yoyo

Visita guiada pel centre. Foto ASPRONIS
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El Teatre es va omplir amb el tret 
de sortida dels actes commemo-
ratius, un concert anomenat “Una 
banda de pel·lícula”, que va repas-
sar algunes de les bandes sonores 
més memorables de les darreres 
dècades.

El concert va incloure coneguts 
temes d’algunes de les bandes so-
nores més memorables del setè art. 
Així, es va arrencar amb les llegen-
dàries notes d’Also Sprach Zrat-
hustra de Richard Strauss que va 
utilitzar Stanley Kubrick per fer el 
salt temporal més gran de la histò-
ria del cinema a 2001: Una odissea 
de l’espai, i es va tancar la vetllada 
amb la peça titulada Disco Lives, 
un arranjament de Johnnie Win-
son que va incloure des del Stayin’ 
Alive dels Bee Gees fins a l’YMCA 
de Village People, passant per I 
Will Survive de Gloria Gaynor.

Al llarg de més d’una hora i 
mitja, els espectadors van poder 
vibrar, entre d’altres, amb les im-
pactants notes de Hans Zimmer 
a Gladiator; la romàntica melodia 
d’Alex North que sonava a la pel-
lícula protagonitzada per Demi 
Moore i Patrick Swayze, Ghost; i 
les inoblidables notes que acom-
panyaven un film que tantes llàgri-
mes ha fet vessar com és Titanic. 

Amb motiu d’aquesta celebra-
ció, la Banda Musical Mossèn Joan 
Batlle va compartir escenari amb 
la Banda Musical de Blanes –amb 
la qual actua conjuntament des de 
l’any 1989-, així com amb la Ban-
da de l’Escola de Música i Dansa 
de Palafolls. Totes tres formacions 
musicals van actuar sota la batuta 
de David Martínez, director de les 
dues bandes blanenques.

Durant el concert, perquè el pú-
blic pogués fer encara més complet 
el regal musical de què van gaudir, 
es van projectar a la pantalla del 
Teatre de Blanes un recull d’imat-
ges relacionades amb cadascun 
dels temes de les bandes sonores 
que es van interpretar. 

Durant l’acte, es van lliurar di-
versos reconeixements per agrair 
l’esforç i dedicació a diverses per-
sones i institucions que al llarg 
d’aquests 30 anys han deixat la 
seva empremta en la formació mu-
sical i li han donat suport: Darwin 
Austrich, Toni Marès, Alfons Ruiz, 

David Martínez, Jesús Alonso, Jo-
sep Maria Guinart, Jordi Sacristán, 
Lídia Pastor, Vicente Lupiáñez i 
Quim Ribas. 

Després d’aquest tret de sortida, 
la commemoració dels 30 anys 
de la Banda Musical Mossèn Joan 
Batlle es completarà durant el 2015 
amb dos esdeveniments més. Per 
un costat, s’enregistrarà un disc 
compact; i per l’altre –com a cloen-
da de l’aniversari– es farà una rua 
amb diverses entitats culturals i 
musicals de la vila que transcorrerà 
per diversos carrers del municipi.

Una història que neix l’any 1985 
al barri de Ca la Guidó

La Banda Musical Mossèn Joan 
Batlle es va fundar l’any 1985 al 
barri de Ca la Guidó de Blanes. 
Des dels seus inicis, la formació 
sempre ha estat vinculada tant a 
aquest veïnat com a la seva escola 
que li dóna nom, la Mossèn Joan 
Batlle. Així va ser com durant el 
curs 1983-1984 Manuel Ramos, 
pare d’un alumne del centre esco-
lar, juntament amb José Membri-
lla, músic amb experiència prèvia 
com a director de banda, van inici-

ar plegats el projecte de crear una 
banda musical.

L’any 1983 l’Associació de Ma-
res i Pares d’Alumnes del centre va 
oferir per primera vegada a tots els 
alumnes la possibilitat d’estudiar 
música com a activitat extraescolar.

Els inicis de l’experiència ja van 
ser tot un èxit i, d’aquesta manera, 
molts nois i noies de Ca la Guidó 

van poder començar els seus estu-
dis musicals.

Al cap de poc temps es van co-
mençar a impartir classes d’ins-
trument, motiu pel qual un dels 
membres del tàndem promotor, 
José Membrilla, ja no podia abas-

tar-ho tot. Va ser llavors quan va 
entrar a formar part de la història 
de la banda Darwin Austrich, pro-
fessor de música. Des de la seva 
incorporació, Membrilla va passar 
a dedicar-se exclusivament a les 
classes d’instrument i a la direcció 
de la banda, mentre que Darwin 
Austrich va ser l’encarregat de se-
guir amb les classes de solfeig i 
teoria al principi. Posteriorment, 
Austrich també va impartir cant 
coral i harmonia.

La primera actuació de la ban-
da va ser el 30 de juny de 1985 a 
la Casa de la Cultura de Lloret de 
Mar. A Blanes, la banda es va estre-
nar el 13 d’octubre del mateix any 
a les festes de Santa Teresa de Ca 
la Guidó, al seu barri. Quatre anys 
més tard, el 1989, la Banda Musi-
cal Mossèn Joan Batlle i la Banda 
Musical de Blanes –que s’havia 
fundat l’any 1982– van decidir 
unir-se i actuar conjuntament, tot 
i que sense perdre cadascuna de 
les dues entitats la seva identitat i 
autonomia.

Al llarg de 30 anys, la banda ha 
visitat una gran quantitat de pobles 
d’arreu de Catalunya, tant en for-
mat de concert com de cercavila. 

Després d’uns anys sense activi-
tat extraescolar de música, el curs 
passat es van reiniciar les classes. 
De nou a la mateixa escola, no-
vament amb el suport de l’AMPA 
i seguint el model dels seus inicis 
–com si d’una tornada enrere en 
el temps es tractés–, s’ha volgut 
oferir a tots aquells nens i nenes 
que tinguin vocació de músic la 
possibilitat d’apropar-se al món 
de la música mitjançant la banda. 
I s’ha fet amb la mateixa il·lusió 
que fa 30 anys va impulsar la seva 
posada en marxa, i l’esperança que 
aquests joves músics siguin el futur 
de la formació musical. yy

30è Aniversari de La Banda Musical Mossèn 
Joan Batlle 

Concert d’aniversari al Teatre. Foto Yoyo

Festa Major 1986. Arxiu Banda Mn. Joan Batlle

«un concert de música de 
cinema enceta l’aniversari»

«la banda va néixer el 
1985 al veïnat de ca la 

Guidó»

«la primera actuació de la 
banda va ser el 30 de juny 

de 1985 a la casa de la 
cultura de lloret de Mar.»

«david Martínez va dirigir 
l’actuació conjunta de tres 

formacions»
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Carme Forcadell, presidenta de 
l’ANC, instava els partits polítics 
a “deixar de banda els seus inte-
ressos” i unir forces. 

Forcadell està convençuda 
que s’acabarà signant un full de 
ruta en el qual se sentin còmo-
des bona part dels partits polí-
tics, “des d’UDC fins a la CUP. 
Estem convençuts que s’arribarà 
a un acord dels partits disposats 
a treballar per la independència”, 
ha assegurat. 

L’ANC vol que “s’hi inclogui 
tothom perquè el procés és trans-
versal”. Per això, ressalta que 
no donen “mai res per perdut” 
i especifica que “si algú es vol 
excloure, que sigui ell. Per no-
saltres, l’objectiu més important 
és eixamplar la majoria social i 
incrementar el vot independen-
tista, la feina més important a fer 
és aquesta”, ha conclòs Forcadell 
que, tot i això, no s’aventura a fi-
xar quan es podria signar aquest 
acord, “intentarem que sigui el 

més aviat possible, però totes les 
entitats i organitzacions tenen el 
seu ritme”.

Carme Forcadell ha definit el 
procés català com un projecte 
“inclusiu, radicalment demo-

cràtic, regenerador i socialment 
just”. 

Forcadell ha assegurat que 
“és necessari” que tots els inde-
pendentistes convençuts parlin 
amb tots els ciutadans per esvair 

dubtes i decantar la balança cap 
a l’opció sobiranista. “Han de sa-
ber que són eleccions plebiscità-
ries i el 27-S és on tot comença”, 
ha afirmat. “Fins ara s’ha parlat 
molt del quan i el com, ara cal 

explicar el perquè”.
A l’acte també hi va intervenir 

el president de Súmate, Eduardo 
Reyes, que assegura que, dins 
l’entitat, hi ha moltes persones 
que se senten encara espanyoles 
però que votaran “sí a la inde-
pendència” perquè volen desvin-
cular-se de l’Estat espanyol.

Eduardo Reyes, diu que “no 
hi ha més remei que la inde-
pendència” i que el futur català 
té una “clara trava” que és el go-
vern espanyol, del qual cal des-
lligar-se.

També van prendre la paraula, 
Paco Martínez, jubilat nascut a 
Madrid i membre de Súmate, “el 
27 votarem ser o no ser, il·lusió o 
resignació”.

Jaume Soler, exalcalde d’Ar-
búcies i component de l’ANC de 
la Selva considera “que no hi ha 
marxa enrere”.

La jurista Dolors Feliu apunta-
va que “l’Estat ens inunda i ame-
naça. Cal trencar motlles i tenim 
una gran eina de la democràcia, 
les votacions”. yy

‘Junts per un país nou’ a sis mesos del 27-S

Intervenció de Carme Forcadell a Blanes. Foto Yoyo

ANC i Súmate van participar en un acte conjunt a Blanes el passat 27 de març, just sis mesos abans del 27 de setembre, dia de les eleccions catalanes, una 
jornada que marcarà el futur del país. El mateix dia hi havia un centenar d’actes similars arreu de Catalunya, uns actes que es repetiran cada dia 27 dels 
propers cinc mesos. L’objectiu, aconseguir el màxim de vots possibles a favor de les tesis independentistes
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blanes - lloret de Mar

La manera de viure la Setmana 
Santa ha canviat molt amb el pas 
del anys. Blanes i Lloret, però, 
mantenen molt vives les tradici-
ons d’aquestes dates.

A Blanes, per exemple, hi ha 
dues processons: la del Silenci del 
Divendres Sant, i la del Ressusci-
tat del Diumenge de Pasqua.

La del Divendres Sant té quatre 
passos: Natzarè, Crist clavat a la 
creu, la Dolorosa i el Sant Sepul-
cre. La identitat de la persona que 
porta la creu es manté en secret 
fins el mateix divendres. Enguany 
l’ha portat Luis Segura acompa-
nyat de Toni Segura i Reyes Agu-
do.

Els Manaies, ja surten un dia 
abans a fer el canvi del capità ma-
naia. Aquest any, de manera ex-
cepcional, el diumenge de Rams 
van obrir una desfilada de 800 
soldats romans a la ciutat de Gi-
rona organitzada amb motiu del 
75è aniversari dels manaies de la 
capital gironina.

La processó de diumenge, té 

una primera part amb dos re-
correguts diferenciats. A la pla-
ça dels Dies Feiners es troben 
la Verge Maria i el Crist ressus-
citat i canta l’àngel anunciant la 
Pasqua, un cant que es repeteix 
a l’església parroquial. Per segon 
any consecutiu, el cant de l’àngel 
ha anat a càrrec d’Anna Soteras.

A Blanes, la Setmana Santa 
dura un dia més. El dimarts, fes-
ta local, se celebra el tradicional 
Aplec del Vilar. Aquest any s’han 
pogut apreciar alguns canvis a 
l’accés al cambril de la verge (por-
tes i vidres) per raons de segure-
tat. Al llarg de la jornada hi va 
haver la missa dels difunts, l’ofici 
solemne, presidit pels membres 
de l’Obreria i de l’Ajuntament; 
sardanes i rosari. L’Aplec del Vi-
lar està documentat des del segle 
XVII. El blanencs que treballen 
en d’altres municipis s’incorpo-
ren a la feina un dia abans, i els 
que no volen anar al Vilar, opten 
per d’altres destinacions com ara 
la platja, Port Aventura, Girona o 
Barcelona, on poden fer gestions 
de qualsevol dia laborable.

Lloret de Mar
A Lloret, a l’igual que a la resta 

de poblacions, la Setmana San-
ta comença amb la tradicional 
benedicció de palmes i palmons. 
El Xino-Xano, hi participa amb el 
repartiment de llorer.

La processó dels Divendres 
Sant comença a l’Església de Sant 
Romà i recorre els carrers del 
centres de la vila. El mateix di-
vendres, en aquest cas al matí, el 
Xino-Xano organitza la 33a Bu-
nyolada popular a les Alegries. És 
un dels actes més tradicionals del 
calendari d’activitats del grup.

El diumenge hi ha la Cantada 
de Caramelles, una altre tradició 
que es manté any rere any. Co-
mencen a la plaça de l’Ajuntament 
i recorren diversos indrets com 
ara la plaça Piferrer, els carrers 
Sant Pere i de la Vila, la Biblioteca 
o el barri dels Pescadors. També 
per Pasqua, el Club Rotary regala 
una mona monumental a la gent 
gran. Tots aquests actes coincidei-
xen amb diverses activitats i mi-
lers de turistes al poble. yy

Blanes i Lloret mantenen 
les tradicions

Benedicció de Rams a Lloret. Foto M.A. Comas

Desfilada de Dijous Sant a Blanes. Foto Yoyo



la MarIna   13abril DE 2015

lloret de Mar

A la presentació “menys formal”, 
els quatre espectacles van ser co-
mentats per tres actors lloretencs 
(Joan Pau Romaní, Paco Moreno 
i Joan Romà Ortiz), en una per-
formance en què un cuiner, un 
pastisser i un somelier elabora-
ven quatre tapes. Els germans Pe-
dra optaven amb aquesta presen-
tació a un premi internacional.

Finalment un crític gastronò-
mic, Claret Papiol -que presentà 
un espectacle el 27 de març-, els 
va concedir el guardó.

Els tres escenaris de l’Espai 
Off, són la Biblioteca, l’Institut 
Coll i Rodés i la plaça de l’Esglé-
sia. Es commemorarà el Dia de la 
Poesia, del Teatre i de la Música.

Tot va començar el 20 de març 
amb l’espectacle Com Elles.

Es tracta d’una proposta po-
ètica dedicada a algunes de les 
millors poetes, nascudes el s.XX, 
com Nicole Brossard, Anne 
Sexton, Felícia Fuster, Dulce 

Chacón, Alejandra Pizarnik, Hil-
de Domin, Sophia de Mello, Idea 
Vilariño, Ana Cristina César, 
Chantal Maillard... 

El 27 de març es va poder veu-
re La teoria del riure de Claret 
Papiol.

La teoria del riure és un espec-

tacle d’humor en què el senyor 
Paperinassa és un professor ex-
cèntric que imparteix una classe 
magistral sobre la seva particular 
teoria del riure. L’objectiu: de-
mostrar quan, com, per què i de 
què riem o no riem. 

El 15 de maig a l’Institut Coll i 

Rodés es podrà veure Infecte de 
Teatre Batalla.

Infecte és un espectacle que 
presenta, en clau de comèdia, 
com viuen, les generacions més 
joves, l’era de les noves tecnolo-
gies. Infecte és una obra de teatre 
que tracta temes actuals, sobretot 

per a les generacions més joves, i 
ho fa a través de la crítica i l’hu-
mor. L’acció de l’obra està influ-
enciada per la tecnologia i els 
nous dispositius informàtics, que 
han modificat, de ple, la nostra 
manera d’entendre el món. 

Per tancar el cicle, el dissabte 
20 de juny a la plaça de l’Esglé-
sia hi haurà una Gran Marató de 
Música, organitzada pels Amics 
de la Música de Lloret.

L’activitat s’ha programat per 
al 20 de juny per commemorar 
el Dia Mundial de la Música i 
ha previst prop de 12 hores de 
música al carrer amb activitats 
diverses, totes vinculades amb la 
música. La finalitat d’aquesta ma-
rató és continuar amb la campa-
nya per la qual va néixer aquesta 
associació, que treballa per re-
collir diners per a la restauració 
de l’antic orgue de la parròquia 
de Sant Romà del poble. Des de 
fa tres anys organitzen diverses 
activitats i concerts per recollir 
fons. yy

Espai Off de Lloret surt al carrer

Performance de presentació. Foto M.A. Comas

Espai Off ha programat per aquesta primavera quatre espectacles. Un d’ells es farà a la plaça de l’Església, és a dir, a l’aire lliure. La presentació també es va 
fer en aquest indret. Va ser una original performance a càrrec de tres artistes locals que van acompanyar la presentació oficial del regidor de Cultura Arseni 
Frigola. 
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lloret de Mar

L’Arxiu de Lloret de Mar recorda 
la figura d’Agustí M. Vilà Galí, 
que va morir el passat 9 de març, 
durant la presentació del nou 
butlletí Sesmond. Tant la regidora 
delegada, Ester Olivé, com l’arxi-
ver municipal, Joaquim Daban, 
van explicar que Vilà deixa un 
llegat molt important a Lloret per 
dos motius: “per una banda, per 
la difusió que va fer de la història 
local al llarg de la seva vida amb 
publicacions destacades com són 
La Marina Mercant, La indústria 
surotapera lloretenca, o L’església 
parroquial de Sant Romà. I d’al-
tra banda, per la protecció que 
va fer del patrimoni documental 
del municipi. Precisament en el 
seu record el nou butlletí inclou 
un article de Vilà titulat Els ra-
ïms jaqués i la fil·loxera a Lloret 
de Mar”. 

La portada del nou butlletí Ses-
mond, el número 14, està dedicat 
al projecte “Mirades d’ahir”, una 
experiència pionera en el món 

dels arxius, en què es planteja la 
difusió de la memòria oral i el 
patrimoni audiovisual a través de 
les xarxes socials. 

El butlletí també inclou un ar-
ticle de Lluís Frigola, treballador 
de l’Arxiu Municipal, que explica 

el procés d’organització del fons 
del poeta lloretenc Felicià Serra 
i Mont. És un fons que un dels 
descendents del poeta va donar a 
l’Arxiu l’any passat. 

La publicació inclou, a més, 
altres articles,  “Lloret de Mar 

i el turisme”, de Moritz Glaser, 
un historiador alemany que està 
fent el doctorat sobre els efectes 
del turisme de masses a l’Estat 
espanyol entre 1960 i 1990. Cen-
tra l’estudi en tres localitats turís-
tiques de la costa mediterrània, 

Benidorm, Marbella i Lloret de 
Mar, i a l’article hi ofereix les se-
ves primeres conclusions.

La seguretat en la nit de Lloret 
al segle XVII de Carles Macià i 
Aldrich, que relata un episodi 
d’inseguretat a Lloret durant una 
nit d’aquella època.

El butlletí també inclou la me-
mòria del SAMLM corresponent 
al 2014. La dada més significativa 
és la línia creixent en el nombre 
de consultes generals realitzades 
a l’Arxiu. Des de l’any 2010 fins al 
2014 la xifra de consultes presen-
cials i virtuals s’ha incrementat 
en un 192 % (s’ha passat de 5.995 
a 17.419).

Un altre dels serveis que ofereix 
l’Arxiu i que ha anat en augment 
és l’increment de reproduccions 
digitals. Durant el 2014 s’han 
digitalitzat més de 2.200 docu-
ments de gran format. 

La contraportada del butlletí 
d’enguany és per al RRALL (As-
sociació Recull Rural i Artesà de 
Lloret de Mar). El seu president, 
Rafel Roig, signa un article sobre 
el producte agrari més emblemà-
tic dels camps de conreu que hi 
havia al voltant de la platja de Fe-
nals: la patata primerenca. yy

Presenten el número 14 de SESMOND

Presentació a la sala de plens. Foto M.A. Comas«l’arxiu de lloret de Mar 
recorda la figura d’agustí 

M. Vilà Galí »
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Agustí Maria Vilà, expert en el passat mariner

Agustí Maria Vilà. Foto M.A. Comas

lloret de Mar 

Agustí Maria Vilà i Galí nasqué 
a Lloret de Mar l’any 1922 en el 
sí d’una família d’antiga tradició 
marinera. Casat amb Carmelina 
Carles Bonhome, varen tenir tres 
fills. Fa poques setmanes ens ha 
deixat als 92 anys. Els seus estudis 
i els seus llibres, però, ja formen 
part de la història de Lloret de 
Mar.

Promogué la posada al dia de la 
Confraria de Sant Elm de Lloret 
de Mar i en va ser Obrer Major 
des de 1983 a 1996. Interessat, 
des de sempre, pel passat mariner 
lloretenc, edità, dins de la col·lec-
ció de llibres de la confraria es-
mentada el seu primer treball Les 
nostres veles (el volum I l’any 1983 
i el volum II el 1984). Es jubilà de 
la seva professió l’any 1987, als 65 
anys i, des de llavors, dedicà totes 
les hores lliures a la investigació. 
L’any 1989, el Club Marina Ca-
sinet li publica Navegants i mer-
caders, la història de la seva nis-

saga. El 1992, l’Ajuntament li edi-
ta, dins la col·lecció “Es Frares” 
La Marina Mercant de Lloret de 
Mar (segles XVIII i XIX). El 1993, 
coeditat pel Centre d’Estudis Sel-
vatans i per l’Institut d’Estudis 
Penedesencs, treu Pilots, carrilai-
res i taoers. El 1994 el Club Mari-
na Casinet inclou en la col·lecció 
de l’entitat la biografia El canonge 
Vilà i el seu temps. L’Ajuntament 
del Masnou li publica el 1995 el 
llibre Vaixells, armadors, pilots i 
parçoners masnovins de la mari-
na mercant de Lloret, i el mateix 
any apareix també Quadern de bi-
tàcola, editat per la Confraria de 
Sant Elm. El 1997 el Museu de la 
Marina de Vilassar li publica Joan 
Monjo i Pons, un exemple de te-
nacitat. L’any 1998 treu la història 
de La Confraria de Sant Elm de 
Lloret, editada per la pròpia ins-
titució. L’any 2001, el Museu Ma-
rítim de Barcelona, amb la col·la-
boració de l’Ajuntament de Llo-
ret, li edita El cabotatge a Lloret 
de Mar. El 2002, novament dins 
la col·lecció “Es Frares” l’Ajunta-
ment de Lloret li edita La indús-
tria surotapera a Lloret de Mar. 
El 2004, surt Martirià Botet i Ro-
salts, armador i navilier de Lloret, 

editat pel Club Marina Casinet. 
El mateix any, editat pel Col·le-
gi de la Immaculada Concepció, 
publica En el centenari del Col·le-

gi de la Immaculada Concepció de 
Lloret de Mar. Novament, dins de 
la col·lecció “Es Frares” de l’Ajun-
tament de Lloret publica l’any 
2011 el llibre L’església parroquial 
de Sant Romà de Lloret de Mar 
(1509-2009). Els darrers mesos 
de 2014 i començament del 2015 
començà a donar símptomes d’un 
progressiu declivi de salut que 
s’accentuà en patir un ictus per 
dues vegades, que el deixà amb 
una vida gairebé vegetal, que 
no ha pogut superar. Ha mort a 
primeres hores del 9 de març de 
2015, just quan el Club Marina 
Casinet tenia ja a la impremta el 
seu darrer treball Sant Pere del 
Bosc, a través dels temps, que es 
va presentar el dia 27 de març en 
el que va suposar un homenatge 
pòstum. yy

«els seus estudis i els seus 
llibres formen part de la 

història de lloret de Mar»

«Va morir quan el club 
Marina casinet tenia a 

la imprenta el seu darrer 
treball sobre sant pere del 

bosc»
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La Generalitat obre un procés d’au-
diència pública sobre el perllonga-
ment de la C-32 fins a Lloret.

Es tracta d’un procés informatiu 
i deliberatiu entre administracions, 
ciutadania i societat civil, obert a la 
presentació d’al·legacions.

L’audiència pública comença 
aquest abril i tindrà una durada de 
30 dies. La Generalitat disposarà 
fins al 15 de juny per contestar les 
al·legacions.

La Generalitat celebrarà audi-
ències públiques als ajuntaments 
de Lloret de Mar, Blanes i Tordera, 
que són els afectats pel pas de la in-
fraestructura.

La figura de l’audiència pública 
no està recollida en cap precepte 
legal i se celebra per decisió de la 
Generalitat, apel·lant als principis 
de transparència, de dret a la infor-

mació i de participació ciutadana. 
Segons la conselleria de Territori, 
el perllongament de la C-32 ja va 
passar pel preceptiu procés d’in-
formació pública i té la Declaració 
d’Impacte Ambiental aprovada, la 
vigència de la qual va ser ratifica-
da a finals de 2014 per la Ponència 
Ambiental.

El ramal estarà format en la ma-
jor part del recorregut per tres car-
rils, dos de pujada i un de baixada, 
amb els sentits de circulació sepa-
rats per una mitjana per afavorir la 
seguretat viària. L’obra anirà a càr-
rec d’Abertis.

Aquests darrers dies diversos col-
lectius i formacions polítiques de 
Blanes i Lloret han posat en dubte 
el projecte. A l’altre costat de la ba-
lança, d’altres sectors han aplaudit 
que finalment l’obra tiri endavant.

Protestes al conseller
Plataformes contràries a l’allar-

gament de la C-32 escridassen el 
conseller Santi Vila a Blanes.

Santi Vila, va inaugurar les noves 
instal·lacions nàutiques del port 
de Blanes i va assistir a un acte del 
candidat de CiU a la vila per les 
properes eleccions municipals. Va 
ser en aquest darrer acte on es va 
trobar els manifestants, que el van 
esbroncar tot cridant lemes com 
“No a l’autopista” i “Vila mentider”. 

Després de parlar-hi, el conseller 
avançava que “només em replante-
jaré el projecte si els consistoris de 
Blanes i Lloret s’hi oposen”. 

El portaveu de SOS Lloret, Jordi 
Palaudelmàs, detalla que el conse-
ller no pot tirar endavant un pro-
jecte sense el consens del territori, 

“durant tot el procés no hem vist 
res. En aquests moments l’Ajunta-
ment encara no té el projecte i ja 
parlen de licitació de l’obra i d’inici 
dels treballs”.

El conseller de Territori i Soste-
nibilitat, Santi Vila, es mostra dis-
posat a escoltar totes les opinions 
però destaca que el projecte és ‘im-
prescindible’ per al territori.

Moció rebutjada a Blanes
El tema de la C-32 va ser un dels 

punts destacats del Ple ordinari de 
març a Blanes.

PSC i CiU de Blanes defensen 

el perllongament de la C-32 fins a 
Lloret.

Els 13 vots d’aquestes dues for-
macions van rebutjar una moció 
d’EUiA-ICV en contra del projecte 

que al mateix temps defensava una 
consulta popular entre els ciuta-
dans de Blanes i Lloret. Els ponents 
de la moció van rebre el suport del 
PP i la regidora no adscrita Lour-
des Fàbrega, en total, 8 vots.

Els opositors critiquen que s’ha-
gin de tallar més de 60.000 arbres 
i que la Generalitat faci servir un 
estudi d’impacte ambiental de fa 
10 anys.

Abans de presentar-se i debatre 
políticament la moció, va interve-
nir durant cinc minuts Joan Mora 
de l’Associació Pinya de Rosa i un 
dels promotors de la Plataforma 
Aturem la C-32. Ho va fer en apli-
cació del reglament de participació 
ciutadana. Mora es va oposar a 
l’autopista “per protegir el patrimo-
ni natural, per la manera de fer de 
la Generalitat i per considerar que 

no és una obra prioritària”. 
Víctor Catalán, portaveu 

d’EUiA-ICV, assegura que en un 
futur serà una autopista de dos 
carrils per banda i que s’ampliarà 
la concessió a Abertis perquè han 
calculat que hi haurà 9.600 cotxes 
diaris i, segons ell, “difícilment se 
superaran els 6.000, per tant, cal-
drà compensar la concessionària 
amb més anys. No serà una car-
retera 2+1, serà una autopista”. La 
moció també reclamava una con-
sulta popular.

Celestino Lillo del PP va defen-
sar el projecte del carril bus a la GI-
682 per solucionar els problemes 
de mobilitat entre Blanes i Lloret.

Per l’alcalde Josep Marigó (PSC), 
el vial és necessari perquè reduirà 
el trànsit de l’actual carretera GI-
682, i per tant es millorarà la se-
guretat de tots els conductors, “la 
Policia Local assegura que s’ha de 
reduir el volum de trànsit de l’actu-
al carretera. No calia exposició pú-
blica i fan una audiència pública als 
tres municipis implicats. Serà més 
fàcil anar de Blanes a Lloret”.

Ramona Marcó de CiU, va recor-
dar que després de Setmana Santa 
s’obre una audiència pública “per-
què tothom hi pugui dir la seva”.

Abans de començar el Ple, els 
contraris a l’obra es van manifestar 
a les portes de l’ajuntament. Hi ha-
via dues pancartes, una de la CUP i 
una altra d’EUiA-ICV.

En el ple d’aquest mes d’abril, el 
tema també es tractarà a Lloret de 
Mar. Els contraris al projecte van 
ser a l’Aplec del Vilar de Blanes i a 
la Marxa de les ermites de Lloret de 
Mar recollint signatures contràries 
al projecte. S’han marcat com a ob-
jectiu aconseguir-ne 10.000. yy

Audiència pública i polèmica sobre la C-32

Concentració prèvia al ple de març de Blanes. Foto Yoyo

Trobada amb Santi Vila a Blanes. Foto Yoyo

 Imatge virtual del nou vial. Foto Política Territorial

«obren audiència pública a 
blanes, lloret i tordera»

«el conseller només es 
replantejarà l’obra si els 
ajuntament s’hi oposen»

«blanes rebutja una moció 
contrària a l’obra amb els 

vots del psc i ciu»

«els contraris al projecte 
escridassen al conseller 

Vila»
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El dissabte 21 de març començava la primavera astronòmica. A la mar, hi havia fortes onades producte d’una situació de llevant que van generar interessants fotografies, moltes de les quals es 
van difondre ràpidament per les xarxes. Com se sol dir, una imatge val més que mil paraules.

A Blanes, històricament, el problema amb les llevantades (temporal que s’emporta la sorra) ha quedat centrat a la platja de S’Abanell. Des de fa un temps, però, el temporal també afecta a la 
platja central, a l’alçada del monument a Carles Faust. Mentre a la banda del port esportiu cada vegada hi ha més sorra, a la platja central se’n va perdent i cada cop és més habitual veure sorra 
i aigua a sobre del pàrquing soterrani. A Lloret de Mar, la sorra només bascula i ràpidament es pot tornar al lloc d’origen. El tema de la sorra ha estat present en moltes campanyes electorals 
però fins ara no hi ha hagut cap actuació ferma i decidida.  yy

Llevantada de primavera

Passeig de Mar de Blanes. Foto El botón del tiempo, Toni Blanch

Llevantada a la platja central de Lloret de Mar. Foto M.A. Comas
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Organitzada per Joan Padern i la 
seva esposa Isabel Hostench amb 
la col·laboració de l’Arxiu Muni-
cipal de l’Ajuntament de Blanes, 
l’exposició ha presentat un recor-
regut per les aquarel·les, les pri-
meres pintures que va realitzar 
durant la seva joventut. El recull 
d’obres va des de la més prime-
renca, que data del 1946, fins a la 
sèrie que va pintar al 1967. 

D’aquesta manera, el visitant 
ha pogut contemplar algunes 
obres que s’exposaven per prime-
ra vegada, la majoria de les quals 
pertanyen a la col·lecció particu-
lar del pintor. Entre el total de 57 
aquarel·les que hi havia exposa-
des es podrien trobar els paisat-
ges i les barques que tant d’èxit 
van tenir posteriorment en els 
quadres realistes de Padern. 

Així, s’hi podien reconèixer po-
bles i cales singulars de la Costa 
Brava, com Sa Forcanera (Blanes) 
o Es Codolar (Tossa de Mar), uns 
paisatges que també són prota-
gonistes a les exposicions a l’Ar-
gentina, Veneçuela o Panamà, 
al costat de les aquarel·les amb 
panoràmiques de Buenos Aires, 

Caracas, Bahía, Bariloche, Jujuy 
o Tigre. I és que en la seva trajec-
tòria pictòrica, va ser particular-
ment exitosa l’aventura per terres 
de Sud-amèrica durant la dècada 
dels anys 50. Per això l’exposició 
s’ha subtitulat De la Costa Brava 
a Amèrica. 

Durant la vetllada inaugural 

també es presentà oficialment el 
catàleg que s’ha editat amb motiu 
de l’exposició. Es tracta d’un lli-
bre del qual s’han editat un total 
de 300 exemplars, que inclou la 
reproducció de les 57 aquarel·les 
exposades, així com diversos tex-
tos a càrrec de Josep Bota, Antoni 
Reyes i Aitor Roger. Val a dir que 

l’aportació de Josep Bota ha esde-
vingut especialment apreciada, ja 
que es tracta d’una de les darreres 
col·laboracions que va escriure 
per a l’Arxiu Municipal poc abans 
de morir, el passat mes de febrer. 

Nascut a Colera el 30 de ge-
ner de l’any 1924, Joan Padern i 
Faig és fill d’un paleta que va fer 

els primers estudis al seu poble 
natal. Durant la Guerra Civil la 
família es va moure entre Colera 
i Vilaminiscle, amb alguna in-
cursió a Perpinyà. En acabar el 
conflicte, es van traslladar a viure 
a Blanes quan el futur pintor en-
cara no havia fet els 16 anys. Va 
ser llavors quan els seus pares van 
començar a regentar una fonda 
mentre en Joan va treballar a la 
SAFA, on hi va estar fins al 1945. 

Durant els anys 1949 i 1950 va 
fer les seves primeres exposici-
ons a Girona, Barcelona i Blanes. 
Amb la venda dels seus quadres 
es va poder pagar el viatge d’ana-
da a Buenos Aires.

De retorn a Europa, va passar 
una temporada a París i va estar 
exposant tant a Barcelona com a 
Madrid. L’any 1979 va fer-ho a la 
Galeria Dau al Set de Barcelona, 
destacant pel seu tarannà hiper-
realista i meticulós. Després, va 
continuar treballant i residint a 
cavall entre Blanes i Colera, on al 
1994 va inaugurar l’Art Parc. Des 
del 1993 l’artista va tornar a inte-
ressar-se per la pintura abstracta, 
que fins avui dia no ha abando-
nat. yy

Joan Padern, aquarel·lista 

Joan Padern i la seva dona. Foto Yoyo
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Els peixos no herbívors són ex-
tremadament vulnerables. La 
seva probabilitat d’extinció és 
quatre vegades més gran que la 
dels peixos que s’alimenten d’al-
gues i estan en el nivell més baix 
de la cadena tròfica.

Científics del Centre d’Estu-
dis Avançats de Blanes del CSIC 
mostren com es recupera un es-
cull de corall al llarg de deu anys 
i després d’un esdeveniment de 
mortalitat en massa.

El 1998, el fenomen El Niño 
va provocar augments de tem-
peratura en regions del Pacífic 
i, al seu torn, el blanquejament 
i episodis de mortalitat massi-
va en els esculls de corall. Molts 
d’aquests coralls, molt sensibles 
a la temperatura, van perdre les 
zooxantel·les (algues simbionts 

microscòpiques que viuen en els 
seus teixits), quedant completa-
ment blancs. Això va afectar tot 
l’ecosistema.

Per a l’estudi, els investigadors 
han analitzat les poblacions de 
peixos no per espècies sinó pel 
lloc que ocupen en la cadena 
tròfica: els peixos herbívors, que 
s’alimenten d’algues; els peixos 
omnívors; els que s’alimenten de 
corall (coral·lívors); els peixos 
que mengen zooplàncton; els que 
mengen microinvertebrats; els 
que mengen macroinvertebrats; i 
els que mengen altres peixos (pis-
cívors) i que ocupen el nivell més 
alt en la cadena tròfica.

Una de les conclusions relle-
vants és que aquests últims, els 
peixos situats a la part alta de la 
cadena tròfica, són extremada-
ment vulnerables a alteracions, 
fins i tot quan no hi ha la pressió 

humana, com la pesca, i tenen en 
conseqüència una probabilitat 
d’extinció fins a quatre vegades 
més gran que els peixos herbí-
vors. “El fet que triguin més a 
créixer i arribar a la maduresa 
reproductora, que posin menys 
ous, així com altres caracterís-
tiques del seu cicle vital, poden 
explicar aquesta extrema vulne-
rabilitat”, explica David Alon-
so, científic del CEAB. A l’altre 
extrem, els peixos amb menor 
probabilitat d’extinció són els que 
s’alimenten d’algues i que estan 
en el nivell inferior de la cadena 
tròfica.

En el treball també han parti-
cipat l’estudiant Aleix Pinyol-Ga-
llemí, actualment seguint estudis 
de màster a Dinamarca, i la ci-
entífica titular Teresa Alcoverro, 
del Centre d’Estudis Avançats de 
Blanes (CEAB) del CSIC. yy

Estudi del CEAB sobre els peixos

Un banc de peixos, a les Illes Lacadivas. Foto Rohan Arthur

El passeig marítim de Lloret de Mar ofereix des d’aquesta Setma-
na Santa una nova imatge: desapareixen els aparcaments de cot-
xes i motos i es dóna prioritat als vianants.  yy

L’antic dipòsit de vehicles del pavelló poliesportiu de Blanes s’ha 
convertit en una plaça a tocar de la platja de S’Abanell. Un dels 
objectius és millorar la imatge de la façana marítima. yy

S’ha posat en marxa aquest abril i serveix per facilitar les entra-
des i sortides dels veïns de la zona. En poques setmanes facilita-
rà l’accés a la nova escola Sa Forcanera.  yy

obres a lloret de Mar I blanes

Prioritat als vianants

Nova plaça arran de mar

Rotonda a la GI-682

Rotonda nova a la carretera de Blanes a Lloret. Foto Yoyo

Plaça a tocar del mar. Foto Yoyo

Nova imatge del passeig. Foto M.A. Comas
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El Museu del Mar de Lloret de 
Mar presenta un nou taller des-
tinat al públic familiar. Porta per 
nom Bateig de Neptú i proposa 
als assistents fer un viatge amb 
el vaixell Loreto que està a punt 
d’abandonar el port de Lloret per 
travessar l’Equador. Com mana la 
tradició des de fa cent anys, tots 
els mariners que creuin aques-
ta línia imaginària hauran de ser 
batejats i superar unes proves per 
evitar la ira del rei Neptú. 

El capità prepara la nova tripu-
lació per superar l’examen que els 

convertirà en shellbacks (fills de 
Neptú). Tot un seguit de proves 
didàctiques i interactives que es 
fan a la terrassa del museu, con-
verteixen la visita en una gimcana 
familiar, pensada perquè en gau-
deixin al màxim tant petits com 
grans.

Tot i que és una activitat pensa-
da per a tots els públics, és ideal 
per al públic familiar i per a nens 
i nenes d’entre 4 i 8 anys. Han 
d’anar sempre acompanyats, però, 
per un adult. L’objectiu, segons el 
regidor de Cultura, Arseni Frigo-
la, “és que els més petits puguin 
tenir el seu primer contacte amb 

el museu i veure que s’hi fan acti-
vitats divertides”. 

L’entrada és gratuïta, però cal 
reserva prèvia trucant al Museu 
al telèfon 972 36 44 54 ja que les 
places són limitades. Es fa cada 
dissabte d’abril a les 17.00 h.

L’activitat forma part de les pro-
postes que sorgeixen de l’aula di-
dàctica que ha posat en marxa el 
Museu del Mar amb l’objectiu que 
es converteixi en l’espai essencial 
per a la transmissió de continguts 
i l’instrument principal per captar 
l’interès del públic infantil i esco-
lar cap a la història de Lloret i del 
seu territori d’influència. yy

El Bateig de Neptú

Primera posada en escena. Foto M.A. Comas

Antonio Lorente és el nou cap de cartell a les properes munici-
pals. L’objectiu, “treballar sense descans per engegar una nova 
etapa municipal a Lloret que tingui com a principal referent el 
benestar de tots els ciutadans, vinguin d’on vinguin i siguin els 
que siguin”. yy

Jesús Elias (informàtic), Andreu Espinosa (graduat en crimino-
logia), Laia Barberà (infermera), Jou Ramírez (ninotaire) i Con-
cepció Pell (comerciant) són el grup promotor d’aquesta candi-
datura. yy

polítIca lloret de Mar

El PSC renova la llista

La CUP també vol ser a 
l’ajuntament

Chacón i Lorente. Foto M.A. Comas

Promotors de la candidatura. Foto M.A. Comas
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Després de renovar la seva conces-
sió administrativa, el Club de Vela 
Blanes ha remodelat la dàrsena 
esportiva per convertir-la en una 
instal·lació moderna, competitiva, 
sostenible i plenament integrada 
a l’entorn, que promou i fomenta 
activitats esportives, socials i cul-
turals per als socis i els ciutadans. 
El projecte realitzat s’emmarca en 
el Pla especial del port de Blanes, 
així mateix, els 8 milions d’euros 
invertits estan inclosos com a in-
versió privada en el Pla d’inversi-
ons 2014-2017 de Ports de la Ge-
neralitat.

Les noves instal·lacions han in-
corporat un espai adossat a la part 
interior del nou contradic amb 
la creació de dues palanques per 
amarrar vaixells de fins a 24 me-
tres d’eslora, una tipologia de vai-
xells que demanda el sector nàu-
tic. Actualment, la dàrsena espor-
tiva acull 309 embarcacions de 7,5 
fins a 24 metres d’eslora. També 
s’ha construït una nova benzinera 
per donar serveis a les embarcaci-
ons d’esbarjo.

Així mateix, s’ha creat un espai 
destinat a la vela lleugera i una 
zona d’entrenament esportiu per 

tal de fomentar la nàutica espor-
tiva i la formació en aquest sector.

Una de les apostes del projecte 
ha estat reforçar la integració amb 
el teixit urbà, amb cinc accessos 
que connecten el port i la ciutat.

Destaquen els dos itineraris que 
s’han construït als dos extrems de 
la dàrsena adaptats per a persones 
amb mobilitat reduïda, així com 
la instal·lació d’un ascensor per 
accedir a l’edifici social del Club. 
El passeig elevat que donava a la 
dàrsena s’ha ampliat i la coberta 
de les instal·lacions de l’Escola de 
vela i el gimnàs s’han adaptat per 
fer un nou tram de passeig per a 
ús ciutadà que s’integra al passeig 
de Mar de Blanes.

També s’ha dissenyat una pas-
sera mirador per a vianants que 
va per sobre del contradic des del 
Club de Vela fins on comença la 
platja, per poder gaudir del port i 
la badia de Blanes.

Les noves palanques són d’alu-
mini i fusta sintètica, resistents i 
lleugeres. 

La col·laboració publicoprivada 
s’ha traduït en els darrers quatre 
anys en una inversió de 36 milions 
d’euros entre Ports de la Generali-
tat i el Club Vela Blanes. L’ampli-
ació del port pesquer impulsada 

per l’Administració portuària ha 
permès avui la renovació de les 
instal·lacions nàutiques. L’objectiu 
ha estat tenir un port modern i 
competitiu, potenciar la infraes-
tructura per impulsar les activitats 

que s’hi desenvolupen i situar el 
port com a motor econòmic de la 
Costa Brava.

El conseller de Territori i Soste-
nibilitat, Santi Vila, acompanyat 
de l’alcalde de Blanes, Josep Ma-

rigó, i el president del Club Vela 
Blanes, Amadeu Nualart, entre 
d’altres autoritats, van ser els en-
carregats d’inaugurar oficialment 
les instal·lacions nàutiques reno-
vades. yy

8 MEUR d’inversió al port esportiu

Brindis després de la inauguració. Foto Yoyo



AbrIl DE 201522   la MarIna esports

lloret de Mar

El pilot italià “Lucky”, pseu-
dònim de Luigi Battistoli, fent 
equip amb Fabrizia Pons (Lancia 
Delta Integrale 16V), ha acon-
seguit la victòria en el 63 Rally 
Costa Brava, amb el qual aquest 
tàndem se situa líder del Cam-
pionat d’Europa, títol que ja va 
conquerir la passada temporada. 
La resta de places de podi les han 
ocupat pilots que ja han guanyat 
el Costa Brava i també el títol 
europeu en anteriors tempora-

des: “Pedro”-Baldaccini (Lancia) 
i Jensen-Pedersen (Porsche), i 
conformen així un podi de gran 
qualitat. A la cursa han participat 
un total de 99 cotxes.

La major part de les categories 
de regularitat van sofrir un canvi 
en les seves classificacions des-
prés de passar pel l’alt de Collsa-
plana, quan una forta nevada va 
fer que alguns perdessin aquí les 
seves opcions, uns altres acon-
seguissin recuperar terreny i els 
més desafortunats van patir sor-
tides de carretera que en alguns 

casos van obligar a la retirada.
 En l’apartat Regularitat FIA, 

el triomf va ser per a Pennti 
Hintikka-Marco Maria Cale-
gari (Porsche 911 Carrera 3.0), 
després que Carles Miró-Ivan 
Matavacas (Porsche) i els bel-
gues Christian Crucifix-Joseph 
Lambert (Ford Lotus Cortina) 
patissin les conseqüències de la 
nevada, possiblement per un cal-
çat poc adequat en una carretera 
altament lliscant, i perdessin en 
uns pocs quilòmetres tot el gua-
nyat amb anterioritat. yy

blanes

Nascut a Blanes l’any 1993, Josep 
Bassols compta al llarg dels dar-
rers anys amb una gran quantitat 
de premis aconseguits en compe-
ticions estatals en les categories 
de juvenil, cadets i joves genets. 
L’any 2009 va guanyar la medalla 
de bronze per equips al Campi-
onat d’Espanya i la medalla d’or 
individual al Campionat de Ca-
talunya en la categoria de cadets. 

Tres anys més tard, al 2012, es 
va penjar dues medalles de bron-
ze al Campionat d’Espanya: una 
per equips i l’altra en individual, 
totes dues en la categoria de joves 
genets. Durant el mateix any va 
ser sotscampió i medalla de plata 
individual al Campionat de Ca-
talunya de la mateixa categoria, 
i al 2013 va representar l’equip 
espanyol en la Copa de les Naci-
ons CDI de Hicksetad, a la Gran 
Bretanya. 

Aquell mateix any va ser el 
campió i medalla d’or individual 

al Campionat de Catalunya; així 
com campió i medalla d’or per 
equips en la mateixa competició. 
Per la seva banda, al Campionat 
d’Espanya va ser sotscampió i 
medalla de plata, així com sots-
campió individual de la Copa del 
Rei, novament en la categoria de 
joves genets. 

L’any passat es va classificar 
a la primera plaça del Concurs 
Internacional CDI Arena Dres-
sage de Segovia durant tres dies 
consecutius; va ser sotscampió 
del Màsters de Doma Clàssica 
de la categoria de joves genets; 

i va representar l’equip espanyol 
al Campionat d’Europa de Doma 
Clàssica disputat a Arezzo (Ità-
lia). Va ser sotscampió i medalla 
de plata per equips al Campio-
nat d’Espanya, competició on 
també va assolir la medalla de 
bronze individual, mentre que al 
Campionat de Catalunya va ser 
medalla de plata en individual, i 
medalla d’or per equips. 

Bassols ha rebut recentment el 
reconeixement de l’Ajuntament 
de Blanes i la Diputació de Giro-
na, juntament amb el motorista 
Miguel Parra. yy

blanes

Del 6 al 30 d’abril s’han programat 
arreu del territori català diverses 
activitats per celebrar el DMA, el 
Dia Mundial de l’Activitat Física, 
que té l’objectiu de fomentar que 
tothom faci exercici, seguint les 
recomanacions de l’OMS, l’Or-
ganització Mundial de la Salut. A 
Blanes l’activitat ha estat organit-
zada per l’Àrea d’Esports, Salut i 
Qualitat de Vida de l’Ajuntament. 

Oberta a la participació de tot-
hom, la proposta ha consistit en 
fer una activitat combinada a pri-
mera hora del matí. La primera 
part s’ha emplaçat a la platja de 

Sa Palomera, on durant una mit-
ja hora s’ha fet una sessió amb la 
tècnica d’SGA, Stretching Glo-
bal Actiu. L’SGA consisteix en la 
re-educació de les auto-postures, 
per millorar el rendiment muscu-
lar i l’estat físic de les persones.

Després d’aquesta sessió, s’ha 
iniciat la segona part de l’acti-
vitat. Per segon any consecutiu, 
s’ha proposat fer una tranquil·la 
passejada de més de 4 quilò-
metres –anada i tornada inclo-
sa– fins a Cala Bona (Cala Sant 
Francesc). Un cop allí, s’ha fet un 
esmorzar i després s’ha emprès el 
camí de tornada de nou al centre 
de la vila. yy

lloret de Mar

El Torneig Internacional d’Ulti-
mate Lloret Costa Brava, un dels 
referents en els tornejos europeus 
d’Ultimate platja, ha arriba aquest 
any a l’11a edició amb la partici-
pació de gairebé 300 jugadors i ju-
gadores provinents de països com 
França, Alemanya, Bèlgica, Ho-
landa, Regne Unit, Canadà, a més 
de catalans i de la resta d’Espanya. 

La competició es va jugar a la 
Platja Gran de Lloret de Mar ge-
nerant una forta expectació. 

L’Ultimate Frisbee és un esport 
d’equip que es juga amb un disc 
volador (frisbee) en un camp 
rectangular de 75x25 metres i es 
practica a gairebé 50 països de tot 
el món. L’esport consisteix en fer 
arribar el disc mitjançant passa-
des a la zona d’anotació (endzo-
ne) de l’equip contrari, el qual ha 
d’aconseguir interceptar-lo sense 
contactar amb cap jugador rival. 
Les característiques principals són 
que és un esport mixt, autoregulat 
i que es regeix pel que s’anomena 
Esperit del Joc (o joc net). yy

Un rally com els d’abans

Josep Bassols Sepúlveda, 
genet de doma clàssica 

Dia Mundial de 
l’activitat física

Torneig d’Ultimate

Lloret de Mar va acollir la sortida. Foto M.A. Comas

 Josep Bassols Sepúlveda

Grup que va participar a la diada. Foto Aj. Blanes

Platja central aquesta Setmana Santa. Foto M.A. Comas
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lloret de Mar

Lloret de Mar es torna a presentar 
com el millor complement al Gran 
Premi de Fórmula-1 que se cele-
brarà a Montmeló del 7 al 10 de 
maig. Lloret acollirà els dies 8, 9 i 
10 una nova edició de Lloret For-
mula Weekend. Tres dies d’activi-
tats relacionades amb el món del 
motor per totes les franges d’edat. 
Una oportunitat única per tenir 
els vehicles a molts pocs metres.

Entre les novetats d’aquest 2015, 
el Fórmula Motor Show agafa pro-
tagonisme i es passa a l’avinguda 
Just Marlès amb graderies on es 
podran veure exhibicions de cot-
xes de la marca Ferrari conduits 
per pilots professionals. Serà el di-
vendres dia 8 a les 19 h i dissabte 
dia 9 a les 22 h. A més hi haurà un 
làser show, música, dj’s.

S’incorpora també l’activitat de 
Pit Stop on els participants podran 
canviar les rodes d’un F1 com si es 
tractés d’una competició. Qui no 
ha comentat i admirat els pocs 

segons que triguen en canviar les 
quatre rodes els mecànics de tots 
els equips que participen a la com-
petició? 

S’ampliarà la zona d’activitats 
en família de la plaça Pere Tor-
rent amb una pista de Karting i 
un SLOT (competició de cotxes 
scalextric).

També s’ha creat la Fórmula 
Disco amb un acord amb les prin-
cipals discoteques que oferiran 
sessions temàtiques.

Una altra novetat és l’exhibició de 
vehicles clàssics al passeig (dia 9).

IMPACTE ECONÒMIC
Unes 5.000 persones allotjades 

a Lloret i un impacte econòmic 
directe d’un milió d’euros en des-
peses de comerç, restauració i oci, 
són el retorn del Lloret Formula 
Weekend, que va tenir lloc del 9 a 

l’11 de maig de l’any passat coinci-
dint amb el FORMULA 1 GRAN 
PREMIO DE ESPAÑA PIRELLI 
2014 del Circuit de Barcelona-Ca-
talunya.

A aquestes xifres cal afegir la 
despesa de les persones que es va-
ren desplaçar a Lloret per passar 
un dia de lleure però no hi varen 
pernoctar.

L’exhibició de monoplaces de 
Senna, Schumacher i de la Rosa 
al passeig de Lloret va ser una de 
les novetats que més bona acollida 
va tenir i que va omplir de gom a 
gom la primera línia de mar du-
rant tot el cap de setmana (imatge 
que acompanya aquesta notícia).

L’increment de pernoctacions 
respecte a l’any 2013, es va situar 
en un 30%.

La festa del motor de Lloret de 
Mar coincideix amb el Gran Pre-
mi de F1 de Montmeló. El d’aquest 
mes de maig, serà el 25è consecu-
tiu que se celebra a Catalunya.

Enguany amb tres pilots estatals 
entre els participants. Al ja habi-
tual Fernando Alonso, s’hi han 
afegit Carlos Sainz Jr. i Roberto 
Merhi.

En aquests 25 anys, el Circuit 
ha tingut catorze guanyadors di-
ferents, onze dels quals han estat 
campions del món: Nigel Mansell, 
Alain Prost, Damon Hill, Michael 
Schumacher, Jacques Villeneuve, 
Mika Häkkinen, Kimi Räikkönen, 
Fernando Alonso, Felipe Massa, 
Jenson Button, Mark Webber, Se-
bastian Vettel, Pastor Maldonado 
y Lewis Hamilton.

Lloret, per tant, torna a fer olor 
de benzina. yy

Torna Lloret Formula Weekend

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

«Hi haurà un pit stop per 
a canviar rodes com els 

mecànics professionals»

«l’any passat va generar 
un impacte econòmic de 

més d’1 Meur»
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blanes

Miguel Parra té 13 anys i en fa deu 
que va en moto. Fins ara ha gua-
nyat 3 campionats de Catalunya, 
3 de mediterranis i un català de 
super motart.

Parra, veí de Blanes, i estudi-
ant de 1r d’ESO, explica que tot 
va començar quan tenia tres anys 
i li van regalar una moto de ba-
teries. Als sis anys ja en tenia una 
de benzina. “Sempre li han cri-

dat l’atenció les motos”, explica la 
seva mare. “Als 18 mesos es girava 
quan passava una moto i reprodu-
ïa el soroll que escoltava”. 

Aquest any corre el campio-
nat d’Espanya de Pre Moto3 amb 
l’equip School Team Estrella Galí-
cia 0,0 d’Emili Alzamora.

Parra, compagina els estudis 
amb els entrenaments i les curses, 
“faig els deures abans d’entrenar i 
quan viatjo, m’emporto els llibres”.

El jove pilot ens comenta quins 

són els seus pilots de referència, 
“Marc Márquez és molt ràpid i 
agressiu i Fabio Quartararo, és 
nou aquest any a moto 3. És amic 
meu i segur que ho farà molt bé”.

Miguel Parra és molt ràpid a 
les sortides i molt veloç al llarg de 
tota la cursa.

El campionat d’Espanya de Pre 
Moto3 ha començat a Albacete i 
també passarà per Jerez, Alcarràs, 
Aragó, València i Navarra. yy

lloret de Mar

Junts contra l’AME va organitzar 
el passat 22 de març una cursa / 
marxa solidària de 3 Km. sota el 
títol “La Sansi Aran”, amb la col·la-
boració de l’Ajuntament de Lloret 
de Mar i el Club La Sansi. Tota la 
recaptació es dedicarà a la investi-
gació sobre aquesta malaltia. Hi va 
haver gairebé 2.000 participants 
de totes les edats. La recaptació 
va ser de 18.000 euros. La cursa 
es va celebrar a les pistes d’atletis-
me. Tots els participants van rebre 

una samarreta commemorativa de 
l’acte de color verd, “el color que 
més cridava l’atenció de l’Aran”

L’Atròfia Muscular Espinal 
(AME) és una malaltia neuro-
muscular, de caràcter genètic, que 
es manifesta per una pèrdua pro-
gressiva de la força muscular. Una 
situació que es produeix a causa 
de l’afectació de les neurones mo-
tores de la medul·la espinal, que fa 
que l’impuls nerviós no es pugui 
transmetre correctament als mús-
culs i que aquests s’atrofiïn. El pas-
sat 12 de gener ens va deixar Aran, 

el nadó de 8 mesos, després de no 
aconseguir superar la malaltia. El 
mes de desembre es va organit-
zar la trobada Globus per l’AME, 
amb una gran resposta ciutadana. 
Abans de la cursa solidària ja s’ha-
vien recaptat prop de 40.000 euros 
per a fomentar la investigació de 
l’AME.

Aquesta cursa, buscava ser un 
lloc de trobada per a afectats, fa-
mílies i associacions, i combinava 
esport, salut, oci i diversió amb la 
solidaritat.  yy

Motorista  precoç

Cursa a benefici de l’AME

M. Parra amb els germans Márquez. Foto Família Parra

Familiars de l’Aran, autoritats i organitzadors. Foto M.A. Comas
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lloret de Mar

El Torneig Internacional de Fut-
bol Base MIC –Mediterranean 
International Cup- ha arribat a la 
15a edició mantenint la seva ves-
sant internacional i amb la inten-
ció de continuar traslladant a la 
Costa Brava el millor futbol base 
del món. Més de 200 equips de 34 
països han participat entre el 31 
de març i el 5 d’abril en la compe-
tició que es realitza cada Setmana 
Santa en 19 poblacions de la Costa 
Brava, una d’elles, Lloret de Mar, 
que també acull una part dels par-
ticipants en els seus establiments 
hotelers.

La presentació va comptar amb 
la presència del jugador del FC 
Barcelona Neymar da Silva, que 
va proclamar-se campió del MIC 
2008 amb la selecció cadet del 
Brasil. Aquella va ser la seva pri-
mera experiència a Europa i, set 
anys després, el davanter blau-
grana s’ha convertit en el padrí 
d’una competició de futbol base 
consolidada i amb renom a nivell 
mundial. “El MIC és un torneig 
molt important i guanyar-lo va ser 
una felicitat molt gran”, assegurava 
Neymar durant la presentació.

FC Barcelona, Reial Madrid, 
Atlètic de Madrid, RCD Espanyol, 
Manchester United, Tottenham, 
Ajax d’Amsterdam, Inter de Milà 
i Porto han estat alguns dels clubs 
que no han faltat a la cita del MIC. 
Per primera vegada, hi havia re-
presentants de països com Indo-
nèsia, República Dominicana i 
Guinea Conakry. Al costat d’ells, 
els equips base de les poblacions 
que acullen l’esdeveniment.

Al llarg de les últimes 14 edi-
cions, pel MIC hi han passat ju-
gadors que actualment centren 
el panorama futbolístic inter-
nacional. És el cas de Leo Messi, 
Neymar, Gerard Piqué, Sergi Bus-
quets, Marc Bartra, Sergi Roberto, 
Jordi Alba i Douglas (FC Barce-
lona), de Marcelo Vieira i Lucas 
Silva (Reial Madrid CF), de Cesc 
Fàbregas (Chelsea FC), de Lucas 
Leiva i Coutinho (Liverpool FC), 
de Juan Mata (Manchester Uni-
ted), de Víctor Álvarez (RCD Es-
panyol) i de Lucas Moura (Paris 
Saint Germain).

El passat 26 de febrer, el MIC i 
la Diputació de Girona van signar 
un acord que vincula el torneig a 
la Costa Brava fins al 2019.
El Màlaga juvenil, l’Aspire Foot-

ball Dreams cadet i el FC Barce-
lona infantil s’han proclamat cam-
pions de la 15a edició del torneig. 
Altres campions han estat: Reial 

Madrid (Aleví F-11), RCD Espa-
nyol (Aleví F-7) i CD Oberena 
(Femení infantil).

El CF Lloret i el CD Blanes van 

ser els millors equips gironins de 
les categories juvenil i infantil, 
demostrant el bon moment de la 
base dels dos clubs. yy

15a edició del MIC

Neymar, padrí del MIC 2015. Foto MIC Adrià Fontanet
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l’aGenda

FiNS AL 15 D’ABRiL 
ExpOSiCiÓ: DALÍ, BREAKiNG 
NEWS 
Casa Saladrigas

DiA 15 
NASCUTS pER LLEGiR
El petit arbre de la vida amb 
Aboon 
Biblioteca Comarcal. 10:30 h

DiA 16 
CiCLE DE CiNEMA i DRETS 
HUMANS 
Grup Amnistia Internacional 
Projecció de la pel·lícula 
JAGTEN (La caça) de Thomas 
Vinterberg 
Auditori del Centre Catòlic. 
20:30 h 

DEL 17 AL 3 DE MAiG 
ExpOSiCiÓ: COLORS i 
piNZELLADES D’EN GALLENT 
Sala García-Tornel 

DiA 17 
JORNADES ESpORTiVES 
Centre de dia de Blanes Ciutat 
Esportiva Blanes. 9:30-13:30 h

pRESENTACiÓ DEL LLiBRE 
BLANES, BARRi A BARRi 
d’Aitor Roger 
Restaurant Es Blanc. 17 h

DEL 17 AL 14 DE MAiG 
ExpOSiCiÓ DE piNTURA. 
RAFAEL CATALÀ 
Galeria L’Arcada 

DiA 18 
Taller Infantil de dibuixos de 
Sant Jordi 
ABBC
C/ Verge Maria/Mercaders. 11 
h/13 h

DiA 19 
Blanes x runners 2015 

xxiV RUTA DE LES ERMiTES 
DE BLANES
Centre Excursionista de Blanes
Sortida: Cala Sant Francesc 8 h
 

DiA 22 
Biblioteca Comarcal 
TALLER iNFANTiL: Pintem 
Biblioteques amb en Joan 
Turu. 17 h

L’HORA DEL CONTE: Contes 
amb biblioteques dins amb 
l’Assumpta Mercader. 19 h

BiBLiOJOCS. Sessió de jocs de 
taula amb Ludus Mundi. 
19 h

DiA 23 
DiADA DE SANT JORDi
Parades de llibres i roses als 
carrers del centre de la vila.

Fira del Llibre Usat a la 
Biblioteca Comarcal.

Barcelona/Roda de Ter. Crònica 
d’una amistat. 
Espectacle Literari 
Teatre de Blanes. 21 h

ESpAi DE DEBAT 
Cicle de Xerrades Estratègies 
de contenció davant un 
episodi de crisi
A càrrec d’Imma Bellatriu 
Escola Ventijol. 20 h

DEL 24 AL 16 DE MAiG 
ExpOSiCiÓ: JOVES TALENTS 
V.3 
Casa Saladrigas 

DiA 24 
CONFERÈNCIA: Qui és la 
celiaquia? 

Associació Celíacs de 
Catalunya 
Biblioteca Comarcal. 19 h

DiES 25 i 26 
SEMiFiNAL CAMpiONAT 
D’ESpANYA iNDiViDUAL DE 
TWiRLiNG
Club Twirling Blanes 
Ciutat Esportiva Blanes 

DiA 26 
xERRADA
Jaume Ferrer de Blanes i Dant 
Alhigieri per Pere Reixach
Primer Casino. 21 h

iV TRiATLÓ ViLA DE BLANES 
Blanes x runners 2015 
Sortida: Platja de Sa Palomera. 
9h

RiALLES: ELS CONTES DE 
RiALLES 
Companyia Associació Rialles 
Blanes 
Teatre de Blanes. 17:30 h

DEL 27 AL 7 DE MAiG 
TORNEiG DE pETANCA HOTEL 
BEVERLY pARK 
Camp de sorra Els Pins

DEL 28 AL 15 DE MAiG 
EXPOSICIÓ Et prenc la 
paraula. 1714: El català ahir, 
avui i demà 
Organitza el Consorci per a la 
Normalització Lingüística
Biblioteca Comarcal

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

DiA 8 DE MAiG 
MÚSiCA A L’ESpERANÇA
Daniel Lumbreras (veu i 
guitarra)
Capella de l’Esperança 22 h 

blanes. AbrIllloret. AbrIl

DEL 13 AL 16
TORNEiG iNTERNACiONAL
DE VETERANS pETANCA
ViLA DE LLORET
9-19 h Passeig Jacint 
Verdaguer

DEL 14 AL 28
ExpOSiCiÓ “iDEES
EN MOViMENT ”
Alumnes de 1er - 2on 
batxillerat artístic
del institut Coll i Rodés
Casa de la cultura-Biblioteca

DiA 17
CONCERT pACO DAMAS
“QUE A TODAS LAS BALAS
SE LES HAGA DE NOCHE”
21 h Teatre de Lloret

CONFERÈNCiA:
“pOESiA, CiÈNCiA i FE”
A càrrec del científic i poeta 
David Jou Mirabent
20 h Club Marina Casinet

DiA 18
RACÓ DELS CONTES:
“LOS CUENTOS QUE
MÁS ME GUSTAN”
11.30 h Biblioteca 
Pl. Pere Torrent, 1

CANTADA pOpULAR
D’HAVANERES
17-19 h Casa del Mar - Fenals

DEL 19 AL 24
TORNEiG pETANCA
9-20 h Teatre de Lloret

DiA 19
SARDiNADA pOpULAR
9.30 h Barri dels pescadors

FESTA DELS TRES TOMBS
10.45 h Plaça Vila - Plaça 
Església

TEATRE: TEMpS ERA TEMpS
20.30 h Teatre Lloret

DiA 22
REVETLLA DE SANT JORDi:

DiA DE LA BiBLiOTECA
18-20 h Diferents activitats

DiA 23
DiADA DE SANT JORDi
10-20 h 34 Fira del llibre i de 
la rosa
17.30 h Dictat popular
19 h Sardanes
Plaça de la Vila - Pg. Verdaguer
DiA 24

RACÓ DELS CONTES:
“CiNDERELLA” EN ANGLÈS
18 h Biblioteca Municipal

DiA 25
EL RACÓ DELS CONTES:
“BORRiSOL i EL MÓN
DELS COLORS”
11.30 h Biblioteca Municipal

DiA 26
TEATRE FAMiLiAR:
ROBiN HOOD
17.30 h Teatre Lloret

DEL 27 AL 30
MÀSTER iNTERNACiONAL
DE pETANCA ViLA
DE LLORET
9-19 h Passeig Jacint 
Verdaguer

DEL 27 AL 1 DE MAiG
FESTiVAL EUROpEU
DE pETANCA ViLA
DE LLORET
9-19 h Passeig Jacint 
Verdaguer

DiA 29
FESTiVAL FOLKLÒRiC
MONÒLiT
18-20 h Plaça Pere Torrent

DEL 30 AL 3 DE MAiG
CONGRÉS iNTERNACiONAL
DE BLOGGER TBEx

DiES 8, 9 i 10 DE MAiG
LLORET FORMULA 
WEEKEND
Activitats a diversos indrets de 
la vila

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

FiNS AL 26 D’ABRiL
CALELLA
Festimatge’15
Projeccions, tallers i exposicions

DiA 16
piNEDA DE MAR
Taller de manualitats
C/ Barcelona, 33-35, entl. 15 h
CALELLA
Club de lectura de novel·la 
històrica
Biblioteca Can Salvador de la Plaça
10.30 h
Tardes de Tertúlia
Ajuntament Vell 18 h
Festimatge: Projecció de curts
Cafeteria La Tetera 21 h

DiA 17
MALGRAT DE MAR
El conte dels divendres
Biblioteca La Cooperativa 18 h
Concert: Mayte Martín
Pavelló Germans Margall 22 h
CALELLA
Tertúlies en català
Biblioteca Can Salvador de la Plaça
11 h
Xerrada: El reportatge esportiu a la 
TV professional
Ajuntament Vell 20 h
piNEDA DE MAR
Festa de la gent gran
Pl. Espanya 10 h
Taller infantil: roses i complements
Biblioteca Poblenou 18 h
pALAFOLLS
Xerrada: La maternitat d’Elna
Institut Font del Ferro 11.30 h
Taller: Papiroflèxia
Can Batlle 17 h
Audicions musicals
Can Batlle 19 h

DiA 18
MALGRAT DE MAR
Exhibició de pintors
Cruïlla Ramon Turró amb Bon 
Pastor 9 h
Exhibició teatre i acrobàcia
Plaça de l’església 10.30 h
Exhibició dansa
Plaça J. Anselm Clavé 11 h
Taller de percussió
Jardí de la vídua de Can Sala 11.30 h
Exhibició de sevillanes
Plaça J. Anselm Clavé 12 h
Ballem Sardanes
Plaça J. Anselm Clavé 17 h
Plantada i Cercavila de bestiari
Plaça J. Anselm Clavé 20 h
Teatre amateur
La rambla de les floristes
Centre Cultural 22 h
CALELLA
VIII Fira de llibres de segona mà
Plaça de l’ajuntament 10 h
Taller de col·lodió humit
Davant el Mercat Municipal 10.30 h
Campionat de Catalunya de Pesca
Platges Gran i Garbí 20.30 h
Lliurament Premi Ciutat de Calella
Fàbrica Llobet-Guri 22 h

piNEDA DE MAR
Mercat Solidari
Pl. Nova 9 h
Presentació: Recopilació d’usos de 
les plantes
Biblioteca Serra i Moret 11 h
Presentació del grup Flora 
Catalana
Biblioteca Serra i Moret 12 h
Teatre: L’home amb qui somien les 
dones quan somien amb homes
Centre Cultural 22 h
pALAFOLLS
Taller: Sant Jordi, el drac i la rosa
Biblioteca Enric Miralles 10.30 h

DiA 19
MALGRAT DE MAR
Tallers creatius
Peixateries velles 11 h
Concert-Vermut
SCR La Barretina Vermella 12 h
Teatre amateur: La rambla de les 
floristes
Centre Cultural 18 h
CALELLA
Festimatge: Estrena de “Roger de 
Can Bou”
Espai Teatre a La Fàbrica 11.30 h
Festimatge: Taller shooting llum 
negra
Espai Teatre a La Fàbrica 17 h
TORDERA
Teatre: Tirant lo Blanc
Teatre Clavé 19 h
piNEDA DE MAR
Mitja Marató Costa Barcelona-
Maresme
Pg. Marítim Poblenou – Meta: 
Calella 9.30 h
Missa del Rocío
Les Creus 10 h
Ballada de Country
Pl. Espanya 11 h
Concert: Trio Ítaca
Hall Escola Sant Jordi 12 h
Carxofada popular
Pl. Mèlies 13 h
Paellada popular
Pl. del Carme 14 h
Teatre: L’home amb qui somien les 
dones quan somien amb homes
Centre Cultural 18 h

DiA 20
CALELLA
Festimatge: Projecció de curts
Espai Caixa 19 h i 21 h
piNEDA DE MAR
Club de lectura: La colla dels 
vermells
Biblioteca Serra i Moret 17.30 h
Lectura assistida amb un gos
Biblioteca Serra i Moret 18 h
Taller per adults: La màgia de les 
espelmes
Biblioteca de Poblenou 19 h

DiA 21
MALGRAT DE MAR
Taller de Sant Jordi
Biblioteca La Cooperativa 17 h
CALELLA
Festimatge: Projecció de curts
Espai Caixa 19 h i 21 h
DiA 22

MALGRAT DE MAR
Canta i belluga’t amb la Coral
Peixateries Velles 17.30 h
CALELLA
Aula d’Extensió Universitària: La 
propietat intel·lectual
Casal l’Amistat 18.30 h
Festimatge: Projecció de curts
Espai Caixa 19 h i 21 h
TORDERA
Vigília de Sant Jordi i Aniversari de 
la Biblioteca
Biblioteca 18 h
piNEDA DE MAR
Xerrada: Peculiaritats i duració de 
la lactància
Llar d’infants Marinada 16.30 h
pALAFOLLS
Audcions musicals
Can Batlle 19 h

DiA 23
TORDERA
III Fira de Sant Jordi
Plaça de l’església 9 h
MALGRAT DE MAR
Parades de llibres i roses
Plaça de l’Església Tot el dia
CALELLA
Fira del llibre i de la rosa
Plaça de l’Església 10 h
Homenatge a Jordi Amat i Teixidó
Mercat Municipal 20 h
SANTA SUSANNA
Venda de roses
Plaça Catalunya i escola Montagut
9 h
Una llegenda de Sant Jordi diferent
Plaça Catalunya 16.45 h i 18 h 

piNEDA DE MAR
Celebració de Sant Jordi
Pl. Mèlies i del Pilar
Exposició de documents
Biblioteques municipals
Lectures de poemes del món
Sala de Plens 17.30 h
Lliurament de premis ‘Pineda 
sense fums’
Sala de plens 19 h

pALAFOLLS
Fira de Sant Jordi
Al centre del municipi
Concert de Sant Jordi
Casal de la Dona 19 h

DiA 24
MALGRAT DE MAR
Hora del conte: La princesa i el 
drac
Biblioteca La Cooperativa 18 h
Cinema: El secuestro de Michel 
Houellebecq
Centre Cultural 22 h

CALELLA
Tertúlies en català
Biblioteca Can Salvador de la Plaça
11 h
Cineclub: Dos días, una noche
Espai Caixa 21 h
piNEDA DE MAR
Hora del conte: Conte de dracs i 
cavallers
Biblioteca Serra i Moret 18 h
Taller d’autoestima per adults
Biblioteca de Poblenou 19 h
CineForum
C/ Maragall, 19 19.30 h
Club de lectura fàcil en català
Biblioteca Serra i Moret 18 h
pALAFOLLS
Sortida a la Maternitat d’Elna
Institut Font del Ferro 17 h

DiA 25
SANTA SUSANNA
Concert-Representació de Sant 
Jordi
Local Social 18 h
CALELLA
Taller infantil: Fem un regal pel dia 
de la mare
Biblioteca Can Salvador de la Plaça
11.30 h
Lliurament de premis XXI Trofeus 
Torretes i 9,5 Awards
Hotel Bernat II 21 h
Revetlla solidària
Fàbrica Llobet-Guri 21 h
TORDERA
Demostració de dibuix amb Rafel 
Teixidó
Biblioteca de Tordera 11 h
piNEDA DE MAR
Firasud: Alcalà La Real
Av. Hispanitat, Av. Mediterrània i 
Cal Vedat 10 h
Taller de recursos sobre flora
Biblioteca Serra i Moret 11 h
Teatre: L’home amb qui somien les 
dones quan somien amb homes
Centre Cultural 22 h
Concert: Hotel Cochambre
Cal Vedat 22.30 h
pALAFOLLS
Dia mundial de la dansa
Fòrum Palatiolo 12 h
Hora del conte: Un conte 
sorprenent
Biblioteca Enric Miralles 12 h
Acte solidari: Ayuda a Fran
Plaça de Poppi 10 h
Concurs: Lletra a lletra
Edifici MiD 16 h
Sortida a la Feria de abril
Trobada al Palauet 15 h

DiA 26
SANTA SUSANNA
Audició de Sardanes
Pavelló Municipal 18.30 h
CALELLA
21a Trobada del Truc
Plaça d’Espanya 09.15 h
Gala de cloenda Festimatge’15
Fàbrica Llobet-Guri 11.30 h
Teatre: La Lloba
Teatre Orfeó Calellenc 19 h

piNEDA DE MAR
Firasud: Alcalà La Real
Av. Hispanitat, Av. Mediterrània i 
Cal Vedat
XXI Marxa BTT (35 i 20 km)
Can Xaubet 9 h

Festa Escola Sant Jordi
Escola Sant Jordi Matí
En Sintonia: Les Jams de l’EMM
Can Comas 12 h
Teatre: L’home amb qui somien les 
dones quan somien amb homes
Centre Cultural 18 h

DiA 27
piNEDA DE MAR
Una tarda descobrint el jardí 
tafaner
Biblioteca Serra i Moret 17.30 h
Xerrada: Educació respectuosa i 
límits
Biblioteca de Poblenou 19 h
pALAFOLLS
Club de lectura
Biblioteca Enric Miralles 20 h

DiA 29
MALGRAT DE MAR
Club de lectura: La casa de los 
espíritus
Biblioteca La Cooperativa 19 h
CALELLA
Aula d’Extensió Universitària: La 
pintura del Quattrocento
Casal l’Amistat 18.30 h
Festival de Cant Coral Europeu
Fins al 3 de maig
piNEDA DE MAR
Tertúlia: grup de lectura de 
Benestar Social
Biblioteca Serra i Moret 17 h
Explica’m un conte
Biblioteca Serra i Moret 18 h
Club de lectura
Biblioteca Serra i Moret 20.30 h
pALAFOLLS
Audicions musicals
Can Batlle 19 h

DiA 30
CALELLA
Club de lectura de novel·la 
històrica
Biblioteca Can Salvador de la Plaça
10.30 h
Taller de memòria per a gent gran
Ajuntament Vell 18 h
piNEDA DE MAR
Xerrada: Plantes medicinals del 
Maresme
Biblioteca Serra i Moret 20 h

DiA 31
CALELLA
Estada d’Atletisme dels grups 
Stadium
La Muntanyeta 10 h

DiA 2 DE MAiG
pALAFOLLS
Fira 8 h saludables
Plaça de Poppi 10 h

FreeGreatPicture.com
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SÍpiA AMB pÈSOLS

  el foGÓ de la MarIna

InGredIents

• 1,5 kg de sípia 

• 2 kg de pèsols tendres amb beina

• 2 cebes grans

• 2 tomàquets vermells madurs

• 3 grans d’all

• Pebre negre molt

• Vi blanc

• Oli d’oliva verge

•  Sal

preparacIÓ
En primer lloc, netegem la sípia i la tallem a trossos. Piquem l’all, la ceba a trossos petits i 
deixem el tomàquet ratllat sense pell ni llavors. 
En una cassola posem 2 o 3 cullerades d’oli i hi afegim la sípia. la deixem coure uns 10 
minuts. Amb el suquet que va deixant, quedarà molt tendra i no haurem de passar-nos 
amb el temps de cocció.
Mentre, en una altra cassola, posem 3 cullerades d’oli, els alls i la ceba. Ho deixem sofre-
gir a foc baix uns minuts i a continuació hi afegim el tomàquet ratllat.
Deixem que es vagi fent lentament  fins que agafi una textura de melmelada. Afegim la 
sípia a la cassola i, seguidament, un gotet de vi blanc. Ho remenem i ho deixem al foc fins 
que s’evapori l’alcohol. A continuació afegim els pèsols amb una mica d’aigua (no massa). 
Els pèsols es couran en uns minuts. Afegim pebre i rectifiquem la sal. Servim molt calent.
He d’agrair a la rosa el seu bon fer a l’hora de netejar la sípia.
bon Profit.

 Manoli Bustamante Bustamante

Aprofitant que se celebren al Maresme les jornades gastronòmiques 
del pèsol, m’han trucat de la Marina per suggerir-me que podria fer 

un plat amb pèsols i amb ingredients dels més frescos he fet una sípia 
amb pèsols. Un plat senzill amb un sabor memorable.

entretenIMents

Mots encreuats
13x13
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 - 9.45 - 10.45 - 11.37 - 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 - 7.00 - (7.20 - 20.50 cada 30 minuts) - 21.15 - 21.44

 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: 7.00 - (7.20 - 22.50 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 - 8.30 - 9.00 - 9.30 - 10.00 - 11.00 - 12.00 - 13.30 - 14.00 - 15.30 - 16.00 - 17.00 - 18.00 - 19.30
DiSSABTES FEiNERS: 7.30 - 8.30 - 9.00 - 9.30 - 12.00 - 14.15 - 19.30 / DiUMENGES i FESTiUS: 8.30 - 9.00 - 9.30 - 15.30 - 19.30
 GIRONA (ESTACIÓ DE BUS) g LLORET
FEiNERS: 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.00 - 12.15 - 13.15 - 14.30 - 15.00 - 16.30 - 17.00 - 18.30 - 19.30 - 20.30
DiSSABTES FEiNERS: 8.45 - 10.00 - 13.15 - 16.30 - 17.30 - 18.30 - 20.30 / DiUMENGES i FESTiUS: 10.00 - 16.30 - 17.30 - 18.30 - 20.30

 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

Abril Abril Adreces i telèfons
farMÀcIa bastÈ
Camí de l’ Àngel, 22
Tel. 972 371 075
farMÀcIa cÀnoVes
C. Sant Pere, 76 b
Tel. 972 367 960
farMÀcIa M. tallada
C. Just Marlès, 5
Tel. 972 372 868
farMÀcIa borrÀs
C. M. Aurèlia Campmany, 2-4
Tel. 972 377 403
farMÀcIa lladÓ
Av. Passaperas, 17-23
 Tel. 972 376 412
farMÀcIa a. MartíneZ
C. Sant Pere, 6
Tel. 972 364 379
farMÀcIa perpInYÀ
C. Joan baptista lambert, 34
Tel. 972 365 877
farMÀcIa c. cabaÑas
Av. Amèrica, 27
Tel. 972 365 798
farMÀcIa MaZÓ 
C. Venècia, 75
Tel. 972 366 155
farMÀcIa M. cabaÑas
Av. Just Marlès, 66
Tel. 972 365 796
farMÀcIa J. MartíneZ
C. Emili Martínez Passapera, 9
Tel. 972 346 187
farMÀcIa fÀbreGas
Ctra. de Vidreres, 123-A
Tel. 972 362 206
farMÀcIa e. tallada 
Av. Catalunya, 6
Tel. 972 369 303
farMÀcIa I. espInet
C. del Carme, 46
Tel. 972 365 047
farMÀcIa Masete
C. Valentí Almirall, 12
Tel. 972 362 371

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

MaresMe - selVa

El Grup Clínic Selva Maresme i FecunMed amb seu a Granollers, treballaran de manera 
coordinada amb l’objectiu de facilitar el diagnòstic i tractament integral de l’esterilitat i la 
infertilitat.

El Grup Clínic Selva Maresme disposa de vuit centres mèdics a Calella, Pineda de Mar, 
Tordera, Blanes, Lloret de Mar i Santa Coloma de Farners. yy

blanes - lloret de Mar

La franquícia, líder mundial de fotodepilació i fotorejuveniment, fa set anys que treballa a 
Blanes i poc més d’un any a Lloret de Mar.

De cara a la temporada d’estiu ofereix una tarifa plana que permet rebre el millor tracta-
ment a un preu molt assequible. yy

Tractament integral Aniversari No+Vello

Presentació del conveni de col·laboració

No+Vello a Lloret
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 1 Verdures Montells
Plaça Verdures

 2 aJuntaMent de blanes
Passeig de Dintre

 3 eVentIa press
Carrer Esperança

 4 punt d‘InforMacIÓ
Plaça Catalunya

 5 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

 22 pdepa
Josep Pla i Casadevall
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Aquest espai
està disponible

per a la vostra empresa
Tel. 660 08 90 90



entreVIsta als coMponents del casal de l’obrera

Porten el teatre a la sang. Arribo 
al Casal i els trobo netejant la sala. 
Entre tots ho fan tot. Hi coincidei-
xen avis, pares i fills. Són els mem-
bres del Casal de l’Obrera, un espai 
amb capacitat per a 120 persones. 
Parlem del passat, present i futur 
amb la Montserrat, l’Angelina, la 
Maria, la Pepita i en Josep Maria. 
Tots diuen la seva, i si no es posen 
d’acord en alguna data, fan una 
trucada per poder-ho aclarir bé. 
En els seus inicis, els mitjans eren 
molt més precaris que en l’actua-
litat.

Quan i com va comen-
çar el Casal de l’Obrera?
Era l’any 1951. Un grup 
de joves d’acció catòli-
ca va decidir formar un 
grup de teatre. Com que 
no eren prous, van de-
manar la col·laboració de 
persones més grans, amb 
una certa experiència en 
aquest camp. Posterior-
ment s’hi van incorporar 
les noies.

Recordeu les primeres 
obres que es van repre-
sentar?
“Mentides de caçador” i 
“Dos tipus de pronòstic”, 
pel que fa als nois i “Ber-
nardetta”, les noies. 
Primer eren obres senzilles. Des-
prés van arribar les obres de tres 
actes.

Es feien moltes obres a l’any?
Una cada tres o quatre setmanes. 
En aquell temps no hi havia te-
levisió. S’han fet tots els clàssics 
catalans.

Hi ha persones que hagin viscut 
tota la història del Casal?

Sí, hi ha gent que ha viscut totes 
les etapes. En aquests moments hi 
ha famílies amb tres generacions 
fent teatre al Casal. En algun cas, 
ja hi ha passat quatre generacions.

La seu, sempre ha estat la matei-
xa?
Sí. El maig del 1923 una veïna de 
Lloret va cedir uns terrenys per 
fer una nau on poder donar classe 
a les noies sense recursos. El març 
del 1924, es va inaugurar. (Ense-
nyen una fotografia d’un local aï-
llat, on no hi havia ni la carretera 
ni les construccions actuals. En 
aquests moments, el Casal està 
situat al centre de la vila).

Quan varem començar, les taules 
de les classes servien per fer l’es-
cenari. Les cadires, pel públic.

El local és vostre?
En aquests moments sí. Durant 
molts anys pagàvem un lloguer 
d’una pesseta. La Parròquia, però, 
devia les contribucions de diver-
sos anys i ens va demanar que les 
paguéssim. Ho vam fer a canvi de 
la titularitat del local.

Durant la dictadura com us ho 
fèieu?
Nosaltres sempre hem fet obres 
en català. Ara, durant el fran-
quisme, els programes eren en 
castellà perquè s’havia d’anar al 
Govern Civil a buscar el permís. 
Sense el seu segell, no hi havia re-
presentació!

Hi va haver uns anys que a Llo-
ret només es podia fer teatre en 
aquest local. Com es va gestio-
nar?
Van ser els anys en que la Casa de 
la Cultura estava en obres i enca-
ra no hi havia el Teatre Munici-
pal. Es va arribar a un acord amb 

l’ajuntament.  Els hi cedíem l’espai 
a canvi de la millora del terra, el 
canvi de butaques i una millora 
de l’enllumenat. Molt de material 
va sortir del teatre de la Casa de 
la Cultura. No pagaven lloguer. El 
conveni es va renovar diverses ve-
gades, va durar sis o set anys.

Actualment sou molts?
Una seixantena. Quan fem 
els Pastorets surt molta gent. 

D’aquests, uns 15 o 20, sempre hi 
som. Participem en tots els actes.

En aquests moments en què es-
teu treballant?
A finals d’abril presentarem Terra 
Baixa. Serà la tercera versió. Cada 
cop que hi ha hagut una nova ge-
neració d’actors, l’hem fet.

Al llarg de la temporada, teniu 
alguns actes fixes?
Sí, els Pastorets i la representació 
de la Festa Major de Sant Romà. 
Són els clàssics del Casal! Durant 
molts anys l’obra de la Festa Ma-
jor d’hivern l’escrivia en Joan Do-
mènech i Moner. Era satírica. Es 

repassava en clau d’humor l’actu-
alitat lloretenca i catalana. Per la 
Festa Major, no hi podia faltar!

Quins Pastorets representeu?
Des de fa un parell d’anys, “La 
Flor de Nadal”. Abans havíem fet 
l’”Estel de Natzaret”. Actualment 
hi participa molt de jovent.

Les vostres activitats, però, no 
queden només en aquesta sala.

No, organitzem diverses excursi-
ons. Cada any, anem a Lourdes 
(maig) i Montserrat (octubre).

També sou uns habituals del 
Carnaval.
Hem sortit cada any des que es va 
recuperar la tradició, ja fa més de 
30 anys. Ens hem disfressat de tot. 

I les obres de teatre, també sur-
ten del Casal?
Sí, el 19 de març de 1983 varem 
portar “Terra Baixa” al Cercle Ca-
talà de Madrid.
Habitualment també anàvem a fer 
una representació a Montserrat, 
coincidint amb la romeria de Ca-

lella. També han estat ha-
bituals les representacions 
a pobles de la comarca 
com Santa Coloma, Ma-
çanet de la Selva, Sils...
En una ocasió vàrem 
anar a un concurs de TV3 
amb l’objectiu d’aconse-
guir diners i arreglar la 
teulada.

Després de passar pel 
Casal, hi ha hagut actors 
que s’hagin pogut dedi-
car al teatre?
I tant! Per exemple: Fer-
mí Reixach, José García i 
Paco Moreno. 

El futur del Casal, està 
assegurat?

Creiem que sí. En aquests mo-
ments som molta gent. N’hi ha de 
totes les edats. Segur que tirarem 
endavant. 

Ha passat una hora de conversa 
amena. Jo marxo, però ells seguei-
xen parlant de l’assaig del vespre. 
En pocs dies hi ha una nova re-
presentació i no es pot escapar cap 
detall.
Molta merda! yy 

“Durant el franquisme els programes eren en 
castellà, però les obres en català”

Joan ferrer I bernat

Representació d’Embolica que fa fort. Foto Arxiu Casal de l’Obrera


