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pRou violèNcia
Blanes i Lloret s’han mobilitzat per dir 
no a la violència masclista coincidint 
amb el 25-N. Concurs d’eslògans, 
projeccions, concentracions i lectura 
del manifest commemoratiu han estat 
alguns dels actes organitzats.

Les Ecopropostes de Ràdio Marina augmenten les categories i els premis en la 
convocatòria del 2017.

Pessebre monumental de Blanes. Foto Yoyo

Desfilada de la Fira Medieval. Foto M. A. Comas Taller de maquillatge de la Creu Roja. Foto Aj. Blanes

Les festes de Nadal, Cap d’Any i Reis són dies d’actes tradicionals. La Fira de Sant Tomàs a Blanes, les repre-
sentacions dels Pastorets amb el Casal de l’Obrera a Lloret i la versió del Mirall als Pastors i Misteris de Bla-
nes, una de les novetats d’aquestes festes. El dia 24, es fa cagar el tió, i el 5 de gener, les cavalcades de Reis. 
Més informació a la pàgina 3 i a l’agenda de la pàgina 26.

La Marató de TV3, dedicada a 
l’ictus, amb actes arreu del país, la 
campanya Cap nen sense joguina 
de la Creu Roja o el Gran Recap-
te de finals de novembre són tres 
dels molts exemples que demos-
tren any rere any la solidaritat 
dels veïns de Blanes i Lloret amb 
els més necessitats. Aquests dar-
rers dies també hi ha hagut actes 
de Junts per l’AME i Tots amb Ca-
rolina! pàgina 21

La Fira Medieval va omplir els carrers del centre de Lloret en el primer 
cap de setmana de la Festa Major d’hivern. Les entitats locals han tin-
gut, un any més un paper destacat en l’organització dels actes. Coinci-
dint amb les festes es va inaugurar la Casa Museu Can Font. pàgines 7 i 15

ambient nadalenc
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Guitart Hotels i l’Associa-
ció Espanyola Contra el Càncer 
(AECC)–Catalunya Contra el 
Càncer han celebrat el IX Sopar 
de Dones Solidàries a favor de la 
lluita contra el càncer, que ha re-
captat fons per al programa “Molt 
x viure”, que dóna suport a totes 
les dones diagnosticades de càn-
cer de mama.

Entre les més de 200 dones 
presents s’hi trobaven l’Anna Bo-
adas, periodista que va conduir la 
presentació de l’acte, Ivana Miño, 
periodista i actriu catalana, Joana 
Ortega, política catalana membre 
d’Unió Democràtica de Catalu-
nya, Cristina Cabañas, presiden-
ta de Guitart Hotels i del Club 
d’Economia de Lloret de Mar, 

Pilar Cort, presidenta de l’AECC 
- Catalunya Contra el Càncer de 
Girona, Joana Andreu, il·lusio-
nista catalana, Montserrat Folch, 
especialista de l’Àrea de Nutrició i 
Dietètica de l’Institut Vila-Rovira 
del Centre Mèdic Teknon i Pila-
rín Bayés, il·lustradora i ninotaire 
catalana.

El sopar, que l’any passat va 
recaptar 3.000€, va comptar amb 
la col·laboració d’aproximada-
ment 30 empreses locals que han 
fet possible l’organització del so-
par i els sortejos solidaris. 

L’Associació Espanyola Con-
tra el Càncer (AECC) porta a ter-
me el programa “Molt per Viure 
(Molt x Viure) des de 1987, de 
suport a les dones diagnosticades 

de càncer de mama per aconse-
guir millorar la seva qualitat de 
vida a través d’atenció psicolò-
gica individual, activitats d’oci i 
voluntariat testimonial.

 El programa minimitza les 
alteracions emocionals deriva-
des del procés de la malaltia i del 
tractament. D’aquesta manera, 
contribueix a la recuperació del 
funcionament personal, psico-
lògic, familiar i social previ al 
diagnòstic. També afavoreix la 
integració de la dona en el seu 
entorn immediat, ajuda en la re-
cuperació de la funcionalitat del 
braç afectat per la cirurgia i pro-
mou la posada en marxa d’estra-
tègies per afrontar d’una manera 
activa les conseqüències d’aquest 
procés. yy
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algunes de les participants a l’acte

El gran repte

En acostar-se Nadal es desvetllen sentiments de solidaritat que fan 
possible les grans iniciatives solidàries com el Gran Recapte d’Ali-
ments o la Marató de TV3.

Moltes altres iniciatives ens recorden la nostra responsabilitat amb 
els que ho necessiten, com Amnistia Internacional, que ens fa pre-
sent la crisi dels refugiats, l’enorme drama de més de 50 milions de 
persones en camps de desplaçats arreu del món, una xifra equivalent 
als morts en tota la Segona Guerra Mundial.

Sigui quina sigui la causa que ha obligat tanta gent a abandonar casa 
i arrels per anar a parar a camps de desplaçats, la magnitud de la xi-
fra planteja a Europa el més gran repte que mai ha encarat. 

Les nacions i pobles que la composen han de decidir si volen ser fi-
dels als principis de la seva pròpia cultura i acceptar un bon nom-
bre dels que imploren entrar, tot i saber que una immigració massiva 
amb diferents valors i diferents creences potser posi en perill aques-
ta mateixa cultura. 

O pel contrari, si no vol ser terra d’acollida, sinó defensar la identi-
tat i benestar aconseguits, alimentant el creixement de partits xenò-
fobs i tancant amb filferro la frontera del sud per guardar el que te-
nim i no volem compartir. 

En aquest segon cas hem de saber que aquests filferros seran també 
la tomba dels nostres principis. yy
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Blanes i Lloret de Mar ja ho 
tenen tot a punt per celebrar les 
festes de Nadal, Cap d’Any i Reis. 
Anys enrere, les festes comença-
ven amb les vacances escolars, 
el sorteig de Nadal i, en el cas de 
Blanes, amb la Fira de Sant Tomàs 
(21 de desembre). Darrerament 
tot s’avança. Enguany, per exem-
ple, el darrer cap de setmana de 
novembre les botigues ja es van 
vestir de Nadal amb motiu del 
Black Friday. L’arribada de la set-
mana dels ponts va servir per in-
augurar l’enllumenat públic,   els 
arbres monumentals de les dues 
poblacions i el pessebre del pas-
seig de Dintre de Blanes, dedicat 
a l’estació del tren.

Una de les tradicions més 
arrelades de casa nostra són els 
Pastorets. A Lloret de Mar, de la 
mà del Casal de l’Obrera (dies 18 
i 26), i a Blanes, després d’un any 
sabàtic, tornen el Pastors i Miste-
ris de Pere Puig i Llensa, amb la 
direcció i la visió del Mirall (17 i 
18). Precisament el Mirall tancarà 
els actes de commemoració dels 

seus 30 anys els dies 21 i 22 de ge-
ner amb l’estrena de la seva dar-
rera producció Guantanamera al 
Teatre de Blanes.

Una de les novetats a Lloret de 
Mar és la Fira de Nadal. Els dies 
10 i 11 hi va haver la Fira Artesa-
na a la plaça de l’Església i per 
als dies 17 i 18 es preveu Nadal 
a Lloret, a la plaça Pere Torrent, 
amb una destacada presència dels 
personatges i la música del Club 
Súper 3. En el mateix indret tam-
bé hi haurà food trucks, inflables, 
cercaviles...

A Blanes, el dia 21, se celebra-
rà la tradicional Fira de Sant To-
màs, amb parades als carrers més 
cèntrics. El 24, serà el dia de fer 
cagar el Tió.

A Lloret de Mar, el dia 18 hi 
haurà la Fira dels Sant Metges.

Aquestes festes també són 
dies de concerts. Els dia 17, a Llo-
ret de Mar, hi haurà el concert del 
grup Alba de Prima-Unió Llore-
tenca, a l’Església Parroquial. El 

mateix dia al Teatre hi ha previst 
un concert previst per l’Associa-
ció Hispanoamericana.

A Blanes, el tradicional con-
cert de la VBella Banda es farà el 
diumenge dia 8.

Es viurà el dia més especial per 
a la canalla, la Diada de Reis. Tot 
començarà el 5 de gener amb les 
tradicionals cavalcades pels car-
rers de Blanes i Lloret amb la pre-
sència dels Tres Reis de l’Orient.

Per aconseguir que cap nen 
vegi trencades les seves il·lusions, 
Creu Roja Blanes-Lloret-Tossa ja 
fa dies que han posat en marxa la 
campanya “Cap nen sense jogui-
na”. Una campanya que continua 
oberta a l’espera de les aportaci-
ons ciutadanes de les tres pobla-
cions implicades. Les necessitats, 
cada cop són més nombroses.

Abans de la Diada de Reis, hi 
haurà el canvi d’any. Restaurants, 
sales de festa i discoteques ja ho 
tenen tot a punt per viure amb la 
màxima intensitat una de les nits 
més curtes de l’any, tot i que les 
hores de sol siguin ben poques.

Bones festes i els millors desit-
jos per al nou any! yy

Dies de tradicions

plaça de la Vila de Lloret de mar. Foto m. a. Comas

«Tot assajant Pastors i 
Misteris es podrà veure a 

Blanes els dies 17 i 18»

«A Lloret de Mar els 
Pastorets seràn els 

dies 18 i 26»
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clam unànime contra la violència envers les dones
LLORET DE MAR - BLANES

“NO és NO, prou violència”, 
de Joaquim Mercader, ha guanyat 
el 8è concurs d‘eslògans contra la 
violència masclista de Lloret de 
Mar.

Aquest ha estat l‘eslògan que 
ha presidit tots els actes que es 
s’han fet a Lloret de Mar per com-
memorar el 25N, Dia Internacio-
nal per l‘eliminació de la violència 
envers les dones.

L‘eslògan finalista ha estat “Po-
sa-li fi, per tenir un principi”, de 
l’Emma Sánchez.

Rosa Maria Roqué, de l’Auro-
ra, entitat que convoca el concurs, 
valora positivament aquesta 8a 
edició en què s’han presentat 167 
frases, “aquest darrers anys hem 
centrat el concurs a nivell escolar. 
Cal treballar el tema de la vio-
lència des de ben joves per evitar 
maltractaments físics i psíquics 
entre els adolescents”.

El lliurament de premis es va 
fer el dissabte 26 de novembre de 
2016 a la plaça de l‘Església de 
Lloret de Mar, a les 12 del migdia, 
en el decurs de l‘acte de comme-
moració del 25N que organitza 
l’Associació conjuntament amb la 
Regidoria de la Dona.

El diumenge 27, hi va haver 
un espectacle al teatre municipal, 
“Las muchas”.

Marina Nogué, Carmen 
Güell, Mercè Nuvials, Merche 
Picot, Anastasia Campos, Mar-
garita Garriga, Rosa Maria Min-
guella i Carmen Subirats són les 
vuit artistes lloretenques que han 
participat  a l’espectable de dansa 
de la coreògrafa Maria Antònia 
Oliver.

La Plataforma per la Pau i 
l’Aurora també van organitzar un 
acte conjunt. 

MOCIó AL PLE DE BLANES

Blanes demana un pla inte-
gral contra la violència de gènere.

Segons es va fer públic en el 
ple ordinari de novembre, el 2015 
hi va haver 60 casos a la vila.

EUIA-ICV i Batega per Bla-
nes van presentar una moció so-
bre el 25-N que es va aprovar per 
unanimitat.

Jordi Urgell, portaveu de Ba-
tega i ponent de la moció, va des-

tacar les violències sexuals.

Jaume Pujades, de la CUP, va 
remarcar el gran nombre de víc-
times mortals que hi ha cada any 
a Catalunya i al conjunt de l’Estat 
i va criticar el model de socie-
tat en què l’home és el clar do-
minador. També van intervenir 
d’altres regidors, cas de Sergio 
Atalaya de C’s, tots amb el mateix 
objectiu, “cal treballar al màxim 
per eradicar aquesta xacra”.

El regidor responsable de 
l’Àrea, Mario Ros, va mostrar 
la seva preocupació per com 
afecten aquests casos als joves i 
va assegurar que cal molta pre-
venció.

Tots els regidors van tenir un 
record per a Marian Anguita, re-
gidora d’EUIA-ICV que cada any 
presenta aquest tema, absent per 
problemes de salut.

A Blanes, es van organitzar 
dues concentracions a la porta de 
l’Ajuntament per commemorar 
el 25-N. A la Biblioteca Comar-
cal es va projectar La maleta de 
Marta, que ja es va poder veure 
aquest estiu a la plaça Verge Ma-
ria en el marc del cicle Docus a la 
Fresca. yy

 Concentració Contra la Violència masclista a blanes. Foto aj. blanesacte central del 25-N a Lloret. Foto m.a. Comas

«L’Aurora de Lloret fa vuit 
anys que organitza un 

concurs per decidir el lema 
del 25-N»

«Blanes demana un pla 
integral contra la violència 

de gènere»
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“l’oferta turística s’ha de diversificar i segmentar”

COSTA BRAvA

El Patronat de Turisme Costa 
Brava. Girona ha dedicat l’any 2016 
a la gastronomia. El 2017 centrarà 
l’atenció al món del ciclisme. A l’aca-
bar l’exercici és el millor moment 
per a fer balanç i planificar el nou 
exercici. En aquesta darrera Marina 
de l’any, analitzem els darrers dotze 
mesos a nivell turístic a comarques 
de Girona amb Ramon Ramos, di-
rector general del Patronat de Tu-
risme Costa Brava-Girona.

Com ha anat l’any a nivell tu-
rístic?

En aquests moments estem es-
perant que acabi el desembre per 
tancar les xifres definitives, però ja 
es pot avançar que el creixement 
en nombre de visitants ha estat 
del 5%, i si parlem de despesa, un 
aspecte que cal destacar, d’un 10 a 
un 12%. És el tercer any de crei-
xement i cal valorar-ho de manera 
positiva.

Quins són els principals mer-
cats de comarques de Girona?

S’ha recuperat l’alemany i tenen 
molta importància el britànic i el 
francès. També és molt important 
el visitant de la resta de l’Estat.

Fa dos anys hi va haver una 
gran punxada amb el mercat de 
l’est. Aquest any hi ha hagut una 
certa recuperació sense arribar als 
nivells anteriors.

Serà en aquests països on 
centrareu les properes campa-
nyes de promoció?

En aquests països hi fem acci-
ons durant sis mesos, però també 
treballarem al llarg del 2017 d’al-
tres zones com poden ser els pa-
ïsos nòrdics, molt interessats en 
el turisme de golf i de natura. No 
oblidarem el mercat nord-ameri-
cà, especialment interessat en els 
productes de qualitat. També se-
rem a Melburne i Toronto, per po-
sar dos exemples. No parem!

Unes campanyes que disse-
nyeu conjuntament amb el sec-
tor privat

Això és clau. En cinc anys hem 
aconseguit més de 700 membres 
als nostres clubs de producte i to-
tes les accions es dissenyen con-
juntament. La Costa Brava era una 
destinació madura de sol i platja i 
ara tenim una oferta segmentada 
i diversificada. Nosaltres aprenem 
del sector privat i els ajudem en les 
seves necessitats. És l’únic camí per 
seguir avançant.

Quins són aquests clubs de 
producte?

Cultura i Identitat, Natura i Tu-
risme Actiu, Girona Convention 
Bureau, Ruta del Vi DO Empordà, 
Premium, Enogastronomia, Golf i 
Salut i Bellesa. Ja puc avanaçar que 
l’any vinent es crearà un nou club, 
el de Turisme Esportiu.

Aquest 2016 s’ha dedicat a la 
gastronomia, una sèrie de pro-
postes que van finalitzar amb la 
Gala de les Estrelles Michelin. 
Valoració?

Molt positiva. La Gala Miche-
lin, que el Patronat va coorganitzar, 
era un homenatge als 14 restau-
rants gironins que sumen 18 estre-
lles Michelin però també a tots els 
col·lectius que dia rere dia treballen 
en aquest camp de la gastronomia. 
Segons ens van comentar els orga-
nitzadors de la Gala Michelin, som 
de les tres millors zones del món a 
nivell gastronòmic si relacionem el 
territori i el nombre d’habitants.

En tot cas, una feina de molta 
gent?

Ferran Adrià va transformar 
la gastronomia del planeta i els 
germans Roca han mantingut el 
nivell a dalt de tot. Al seu darre-
ra, arreu del territori, hi ha mol-
ta gent que fa bona cuina i en 
aquests moments hi ha un nom-
brós col·lectiu de joves cuiners 
que tenen un gran nivell.

I ara toca esperar les valora-
cions de la revista Restaurant on 
aquests darrers anys els germans 
Roca han estat els grans protago-
nistes.

Al 2017, la proclamació del 
millor restaurant del món serà a 
Melburne. El Patronat hi serà amb 
el seu Esmorzar Costa Brava, una 
experiència que va començar a 
Londres fa cinc anys, que va viat-
jar a Nova York i ara ens portarà a 
Austràlia.

Per difondre totes aquestes 
iniciatives i tots aquests recursos, 
quin paper hi juguen les xarxes 
socials?

Un paper fonamental. El tu-
rista ja no en té prou en que facis 
un anunci on es digui que tens el 

millor paisatge o gastronomia. 
Volen la certificació d’experts i en 
aquest sentit el paper dels bloggers 
és clau. Són gent amb milions de 
seguidors i si expliquen que han 
visitat la Costa Brava i quins as-
pectes valoren més bé, la gent els 
creu i també ens visita.

De cara el 2017, quin pressu-
post té el Patronat?

6.548.000 d’euros, un 90% és 
diner públic i la resta privat.

A quin sector dedicareu el 
2017?

Al ciclisme. Girona acollirà 
la versió europea de la Sea Otter 
Europe-Bike Show. Serà el 2,3 i 
4 de juny. Aquesta fira fins ara 
només s’ha fet a California. Hi 
haurà cometicions, exposicions, 
exhibicions... yy

Carles puigdemont a la Gala michelin. Foto aCN

ramon ramos als estudis de ràdio marina. Foto Yoyo

«L’any es tancarà amb un 
5% més de visitants i un 
increment de la despesa 
d’entre un 10 i un 12%»

«Ferran Adrià va 
transformar la gastronomia 

del planeta i els germans 
Roca han mantingut el 

nivell a dalt de tot»

Entrevista a Ramon Ramos, director general del Patronat de Turisme Costa Brava Girona
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Les escoles públiques de pri-
mària de Blanes, set en total, i 
l’escola d’educació especial Ven-
tijol s’han adherit a la iniciativa 
que impulsa la Fundació ASPRO-
NIS per a la recollida d’oli usat de 
cuina. El projecte porta el nom 
d’Olisses i té l’objectiu d’aconse-
guir la conscienciació dels infants 
blanencs i les seves famílies sobre 
la importància de recollir i reciclar 
l’oli domèstic usat en comptes de 
llençar-lo per l’aigüera. 

Aquest compromís amb la res-
ponsabilitat social amb l’entorn, 
a més a més d’afavorir el medi 
ambient, estalvia recursos i dóna 
feina i visibilitat a persones en risc 
d’exclusió.  La resposta a la crida 
de la Fundació ASPRONIS ha 
estat unànime des de les escoles 
públiques de Blanes i la majoria 
de famílies s’han avingut a col·la-
borar-hi.

Un grup de persones amb 
discapacitat intel·lectual del Ser-
vei Ocupacional d’Inserció de la 
Fundació ASPRONIS s’encarrega 
del repartiment dels envasos de 

plàstic a les escoles com a activitat 
prelaboral. Posteriorment, tam-
bé es fan càrrec de la recollida de 
l’oli per al reciclatge. Olisses són 
envasos estancs, resistents i nets 
que, un cop plens, els infants re-
tornen a l’escola i el procés torna a 
començar. S’enduen un nou envàs 
buit a casa, després que han passat 
un procés d’higienització. 

La Fundació ASPRONIS fa 
xerrades divulgatives a les escoles 
participants per conscienciar so-
bre els avantatges de recollir l’oli 
usat amb Olisses i no llençar-lo 
per l’aigüera. El principal és que 
evita contaminar més les aigües 
residuals -un sol litre d’oli con-
tamina 1.000 litres d’aigua-, però 
també estalvia sobrecostos a les 

depuradores i, a més a més, do-
nar feina a les persones amb dis-
capacitat intel·lectual. Un triple 
guany en clau de responsabilitat 
social. 

El guany mediambiental de 
la recollida d’oli domèstic usat, 
però, va més enllà. Un cop recu-
perat en els envasos, s’acumula 

i es recicla per reutilitzar-lo, ja 
que se’n fa biodiesel. D’aquest 
manera, es tanca el cicle de les 
tres erres del reciclatge: l’oli es 
Recupera, es Recicla i es Reutilit-
za. S’estima que amb el reciclatge 
de l’oli domèstic i la seva trans-
formació en aquest combustible 
s’aconsegueix una reducció d’en-
tre un 25% i un 80% d’emissions 
de CO2 a l’atmosfera i, de tot el 
procés, també se’n deriva un es-
talvi important de recursos i de 
diners. 

Olisses compta amb el suport 
de l’Ajuntament de Blanes i d’AS-
PROSEAT, entitat que, com AS-
PRONIS, està dedicada a l’aten-
ció a persones amb discapacitat 
intel·lectual a la Zona Franca de 
Barcelona, i és promotora del 
projecte en altres ciutats cata-
lanes. La Fundació ASPRONIS 
atén gairebé 400 persones amb 
discapacitat intel·lectual i les se-
ves famílies a la comarca de la 
Selva i al nord del Maresme en 
serveis assistencials i laborals. 
També atén més de 1600 infants 
al Servei d’Atenció Precoç a la 
seva àrea d’actuació. yy

les escoles públiques de Blanes recullen l’oli 
domèstic usat per reciclar-lo

presentació del projecte Olisses a l’aula. Foto aj. blanes
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autoritats presents a l’acte. Foto m.a. Comas

LLORET DE MAR

L’Ajuntament de Lloret ha 
inaugurat la Casa-Museu de Can 
Font. L’acte ha comptat amb la 
presencia del president de la 
Diputació de Girona, Pere Vila; 
l’alcalde de Lloret de Mar, Jaume 
Dulsat; exalcaldes, regidors mu-
nicipals i col·laboradors. 

S’ha triat el dia de Sant Romà, 
patró dels lloretencs, com a data 
assenyalada per obrir les portes 
d’aquesta casa senyorial que és 
destacat testimoni de com eren 
les cases indianes i d’una època, 
finals del segle XIX, de gran es-
plendor per a Lloret i Catalunya. 

Durant un temps, aques-
tes cases van ser abundants a 
Lloret. La majoria es va cons-
truir entre finals del segle XIX i 
principis del XX, principalment 
motivades pel retorn dels indi-
ans que havien fet fortuna a les 
Amèriques.

 Construïda l’any 1878, Can 
Font era la casa de Nicolau Font 
i Maig, Comte de Jaruco, que va 
marxar a les Amèriques cridat per 
un oncle seu que ja havia fet for-
tuna. Allà, Nicolau Font va saber 
administrar bé la fortuna heretada 
del seu oncle i la va ampliar. Quan 
va tornar a Lloret, es va fer cons-
truir Can Font. L’any 1940 la casa 
senyorial és venuda a l’industrial 
tèxtil sabadellenc Ferran Coma-
dran i Torres.

 L’Ajuntament de Lloret va ad-
quirir l’immoble l’any 1981. La in-
tenció inicial era fer-hi un museu, 
però finalment l’edifici va acollir 
una escola de pintura. Després 
d’estar tancada durant un temps, 
fa dos anys es va elaborar un pro-
jecte de rehabilitació que ara veu 
els seus fruits. 

L’alcalde de Lloret, Jaume Dul-
sat, ha explicat que “Can Font és 
l’única casa d’indians de propietat 

municipal de tot Catalunya que 
s’obre al públic. A partir d’ara, es 
podrà veure com es vivia a l’èpo-
ca dels indians a través de visites 
guiades programades a aquest es-
pai”. I ha afegit “Can Font permet 
ampliar el projecte del MOLL, el 
Museu de Lloret, una estratègia 
cultural engegada fa anys per a 
recuperar i posar en valor el patri-
moni cultural i històric de Lloret 
i donar-lo a conèixer a lloretencs 
i visitants”.

L’alcalde ha agraït l’aportació, 
econòmica i suport de la Dipu-
tació de Girona i dels diversos 
lloretencs que han cedit material 
com mobles, quadres, llibres, etc. 
per poder ambientar la casa. Un 
habitatge de 350 metres quadrats 
visitables, repartits entre la plan-
ta baixa i dos pisos, amb moltes 
sales on es parla dels indians en 
general i d’alguns americanos en 
concret. 

El president de la Diputació 
de Girona, Pere Vila, ha desta-
cat que “Lloret sempre va un pas 
endavant i és un referent en pro-
moció turística i també ho serà 
ara amb aquest equipament mo-
dernista que permet unir passat 
i futur”. 

Amb motiu de la inaugura-
ció, es van programar una sèrie 
de visites guiades que van tenir 
una gran acceptació. yy

lloret inaugura la casa-museu de can Font 
És l’única casa indiana de propietat municipal de tot Catalunya que s’obre al públic 

«Construïda l’any 1878, Can 
Font era la casa de Nicolau 

Font i Maig, Comte de 
Jaruco»

«Fa dos anys, es va elaborar 
un projecte de rehabilitació 
que ara veu els seus fruits»
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MARESME

Els Castellers de l’Alt Ma-
resme han tancat la temporada 
amb tres castells de set.

Els Maduixots han fet a Ca-
lella el 5d7, el 4d7 amb agulla i 
el 3d7 amb agulla. 

A més de tornar a descar-
regar el 5d7 (que tot just ha-
vien estrenat a les festes de la 
Minerva), i completar també el 
4d7 amb l‘agulla (el segon de la 
temporada i el 4t de la seva cur-
ta història), els Maduixots van 
encarar a 3a ronda el 3d7 amb 
agulla, castell que no havien dut 
mai encara a plaça. Tot i que el 
castell es va mostrar nerviós, i 
molt especialment a la descarre-
gada, el pilar va quedar net so-
bre la pinya i, després d‘una des-
carregada plena de crits d‘ànims 
als components de l‘agulla, en 
el moment en que l‘anxaneta 
va posar el peu sobre la pinya, 

l‘eufòria, totalment justificada, 
es va desfermar entre els de la 
camisa vermell-maduixa. 

Per acabar d‘arrodonir l‘ac-
tuació, els de l‘Alt Maresme van 
completar un super-ano de 5 
(un pilar de 5 envoltat simultà-
niament de 4 pilars de 4) i un 
pilar de 4 amb folre de canalla.

Els Castellers de l‘Alt Mares-
me van estar acompanyats dels 
Xerrics d‘Olot i dels Castellers 
de Castelldefels que també van 
aconseguir bastir alguns castells 
de 7 pisos.

TEMPORADA ExCEL·LENT

El president de la colla, Marc 
Ruiz, ha qualificat la temporada 
d’excel·lent.

En només tres anys, han 
aconseguit castells que algunes 
colles triguen més de deu anys 

a assolir. “La nostra evolució 
ha estat constant. Cada any ens 
hem superat”

A la pregunta quan hi haurà 
castells de vuit, en Marc va res-
pondre rient: “Això ja és un altre 
nivell. Són paraules majors. Ara 
per ara no podem marcar-nos 
dates perquè suposa un canvi 
radical en els entrenaments, la 
mentalització…” 

L’entitat té 220 socis, 150 dels 
quals són els encarregarts de fer 
els castells. Tenen gent de l’Alt 
Maresme i Blanes. Segons Ruiz, 
“el més important és que la colla 
és de tots els pobles, de Calella, 
de Blanes, de Pineda, de tots els 
pobles on tenim components”.

Ara tenen descans fins al 
mes de febrer, quan comença-
ran els assajos de la nova tem-
porada. Serà la quarta d’una 
curta però intensa història. yy

BLANES

Amnistia Internacional de 
Blanes explica els problemes 
amb què es troben els refugiats 
per poder fer una nova vida.

Fins al dia 27 de novembre, hi 
va haver una exposició a la Bibli-
oteca Comarcal. En diversos pla-
fons es podia veure el llarg camí 
que han de recórrer i els molts 
entrebancs amb que topen, se-
gons explica Ariadna Claret, por-
taveu d’Amnistia Blanes.

La mateixa Biblioteca Co-
marcal també va acollir una tau-
la rodona on hi van participar 
diverses persones que treballen 

o han treballat en camps de re-
fugiats.

L’any 2013, per primera ve-
gada des de la Segona Guerra 
Mundial, el nombre de persones 
desplaçades des de les seves llars 
va superar els 50 milions. Actu-
alment, s’estima que 59’5 milions 
de persones d’arreu del món són 
refugiades o desplaçades. De to-
tes elles, una de cada tres és dona 
i, a més a més, l’any 2014 el per-
centatge de nens i nenes va aug-
mentar fins al 51%.

Malgrat aquestes xifres, l’ar-
ribada de refugiats a l’Estat espa-
nyol ha estat mínima. yy

els Maduixots tanquen la 3a temporada

el drama dels 
refugiats

detall d’un dels castells fets a Calella. Foto Yoyo

taula rodona a la biblioteca Comarcal. Foto Yoyo
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Detenen un fugitiu alemany

“abriga’t i vine a lloret” 

LLORET DE MAR

Detenen a Lloret de Mar un jove 
alemany buscat per haver mort la 
seva parella i fugir amb el seu fill de 
18 mesos. 

La policia estatal el va localitzar 
en un apart-hotel de la població llo-
retenca.

Segons fonts del cos policial, el 
jove va marxar d’Alemanya després 
de cometre el crim passant per di-
versos punts de l’Estat espanyol fent 
servir la identitat del seu germà.

El nadó, que està en bon estat 
de salut segons la policia, ha quedat 

provisionalment en mans d’un cen-
tre tutelat de la Generalitat. 

Els fets van passar a finals d’oc-
tubre, quan la policia alemanya va 
trobar el cos de la víctima de vint 
anys al domicili de la parella, a la lo-
calitat de Freyung, en sacs de brossa 
i amb greus talls en el coll. Segons 
la policia espanyola, després de ma-
tar la jove, va fugir i es va endur el 
telèfon de la noia amb l’objectiu de 
mantenir actius els seus perfils a les 
xarxes socials i despistar així els in-
vestigadors. 

Les autoritats alemanyes van 
dictar una ordre europea de de-

tenció i entrega i després, davant 
la sospita que es dirigís a un país 
nord-africà, van contactar amb la 
policia espanyola, que va iniciar la 
investigació per trobar-lo a ell, i al 
nadó de 18 mesos, sobre el qual s’ha-
via dictat una ordre de protecció. 

LA FugIDA

Van detectar el seu rastre en un 
hotel de Tarifa, on es va registrar 
amb la identitat d’un germà; va fer 
dos reintegraments en caixers auto-
màtics de Valladolid, per 500 euros 
cadascun, va circular per l’AP7, ja 
que se’l va detectar als peatges de 
Torreblanca, a Castelló i posterior-
ment a Martorell.

Finalment els investigadors 
van aconsegueir localitzar-lo en un 
apart-hotel de Lloret de Mar. Els 
investigadors també van localitzar 
un Volkswagen Golf utilitzat en la 
fugida, que va ser intervingut.

Després de declarar davant del 
jutge, va ingressar a presó a l’espe-
ra de ser extradit a Alemanya en 
virtut de l’ordre europea que pesa 
damunt seu. yy

LLORET DE MAR

Lloret de Mar ha organitzat 
dos caps de setmana plens d’ac-
tivitats familiars. Els dies 10 i 11, 
hi va haver un mercat artesanal 
acompanyat de diverses activitats 
lúdiques com una gimcana, con-
tes infantils, una xocolatada…

Pels dies 17 i 18, el plat fort se-
ran les activitats relacionades amb el 
Club Super 3 amb un concert on hi 
haurà l’actuació de Flusky i Mr. Pla, 
el dissabte, i una un gran rua de per-
sonatges infantils, el diumenge.  yy

el detingut es va tatuar la data de la mort de la seva parella

Fira artesanal. Foto m.a. Comas

SuCCESSOS

incendi d’habitatge

primers minuts de l’incendi. Foto aj. blanes

Va passar al veïnat de Mas Moi-
xa de Blanes i cap persona va re-
sultar ferida. La virulència amb 
què cremava el foc, localitzat en 
l’accés principal que hi ha a la 
casa -formada per planta baixa 
i primer pis-, va obligar als cos-
sos d’emergència i seguretat que 

van intervinir a extremar enca-
ra més les precaucions mentre 
treballaven. Tanmateix, un altre 
factor que incrementava el perill 
ha estat els pots d’esprai que hi 
havia a l’interior de l’habitatge, 
que anaven rebentant pels efec-
tes de la calor. yy

incendi en un pàrquing

efectes del foc. Foto aj. blanes

15 dotacions de cossos d’emer-
gència intervenen en l’extinció 
d’un incendi urbà sense vícti-
mes a Blanes.  El foc es va iniciar 
en un pàrquing privat del barri 
dels Pavos. Es van desallotjar 17 

persones de manera preventiva.  
A conseqüència de l’incendi, 
s’han cremat dues motos –ci-
clomotors- i una rentadora que 
estaven a la zona afectada. yy
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BLANES

Entre finals de novembre i 
principis de desembre, cada any 
es presenta l’Agenda Llatinoa-
mericana, una iniciativa que van 
tirar endavant ara fa 26 anys Pere 
Casaldàliga i José Maria Vigil. En 
la seva edició del 2017 el lema que 
s’ha escollit és Ecologia integral. 
Reconverteix-ho tot.

La principal reivindicació 
que mou el contingut del nou 
exemplar de l’agenda és la neces-
sitat que hi hagi una reconversió 
ecològica integral a tots els ni-
vells,per poder salvar tant el pla-
neta com la mateixa humanitat 
que l’habita, acabar amb l’ame-
naça del canvi climàtic. Prenent 
com a referència el 2017 se celebra 
l’Any Internacional del Turisme 
Sostenible per al Desenvolupa-
ment, l’anuari convida a reflexi-
onar sobre el futur del planeta i 
promou la reconversió d’estils de 
vida, sistemes energètics i de pro-
ducció, pensament i religiositat.

En la introducció de Pere 
Casaldàliga i José Maria Vigil, 
s’incideix en què malgrat que la 
consciència ecològica creix en el 
món, els fets no l’acompanyen. El 
crit d’alerta rau en què es consi-

dera que encara no hi ha una vo-
luntat política ni a les societats ni 
als governs ni prou moviment de 
l’opinió pública pel canvi que el 
planeta necessita. Se n’han edi-
tat 2.500 exemplars en català i 

com cada any va acompanyada 
d’un calendari solidari que en 
aquesta nova entrega està dedicat 
a les dones. Entre elles destaca 
especialment l’activista hondu-
renya Berta Cáceres, una gran 

defensora de l’ecologisme que va 
ser assassinada al març després 
d’anys d’haver rebut amenaces 
per la seva lluita a favor dels in-
dígenes i el medi ambient. També 
hi apareixen altres lluitadores fe-
menines com Rigoberta Menchú, 
Alfonsina Storni i Anna Frank, 
entre d’altres.

I és que en definitiva, el què 
persegueix cada any l’Agenda 
Llatinoamericana és que sigui 
una eina de reflexió al voltant de 
temes polítics i socials des d’una 
vessant constructiva i crítica. Per 
això, en cada nova edició s’hi in-
clouen un centenar de pàgines 
amb firmes tan prestigioses com 
Saramago, Leonardo Boff, Edu-
ardo Galeano i el mateix Pere 
Casaldàliga. Si bé és una inicia-
tiva llatinoamericana, té vocació 
mundial i les reflexions que in-
clou són vàlides arreu.

L’agenda es ven al preu de 8 
euros. yy

BLANES

Els tres instituts públics de 
Blanes, Serrallarga, Sa Palomera 
i s’Agulla, participen conjunta-
ment amb l’ajuntament en un 
projecte que té com a objectiu 
combatre la problemàtica de les 
pintades i guixades que sovint 
embruten les parets d’edificis pú-
blics i privats.

L’Institut S’Agulla, ja ha en-
llestit el mural pintat al costat de 
l’avinguda Joan Carles I, on hi ha 
el local social de l’AAVV. L’obra 
està relacionada amb el Jardí Bo-
tànic Marimurtra.

L’Institut Sa Palomera ho farà 
al febrer, quan actuarà sobre la 
paret d’un edifici situat a l’entra-
da d’aquest centre educatiu, al 
barri de Mas Moixa. 

Per la seva banda, l’Institut 
Serrallarga s’encarregarà d’em-
bellir les parets de la pujada de 
l’escala lateral del tram nord del 
carrer Santa Anna que condueix 
fins la Plaça de l’Església, al barri 
de Sa Carbonera. Es tracta d’una 
obra que es realitzarà amb pintu-
ra i ceràmiques, i la seva execució 
s’ha emplaçat perquè tingui lloc 
durant el tercer trimestre. yy MOISÉS gARCÍA

Lloret de Mar ha presentat 
una nova campanya en contra de 
la violència de gènere. Va desti-
nada als bars, restaurants i hotels 
de la vila que podran disposar de 
sotagots amb frases relacionades 
amb el masclisme. 

60 de les dones que es van 
atendre l’any passat al Servei 
d’Informació i Atenció a les Do-
nes de l’Ajuntament de Lloret de 
Mar patien violència masclista. 
Però no totes van acabar denun-
ciant aquesta situació.

Aquestes dades s’han posat 
de relleu en la presentació d’una 
campanya de sensibilització con-

tra la violència de gènere. Segons 
l’alcalde Jaume Dulsat, es van 
realitzar 528 atencions a 196 do-
nes. Menys de la meitat van ser 
d’ajuda psicològica, mentre que 
les restants van ser consultes ju-
rídiques.  

Dulsat considera que són 
unes dades preocupants i s’ha de 
treballar per eradicar la violència 
masclista que no té cap sentit. 

Seguint aquesta línia, Lloret 
de Mar ha impulsat una campa-
nya de sensibilització adreçada 
a bars, restaurants i hotels del 
municipi. Es tracta de la venda 
de sotagots, a un preu de 50 cèn-
tims, que tenen frases relaciona-

des amb la violència masclista. 

El seu disseny ha anat a càr-
rec de l’Associació de Dones 
l’Aurora i el finançament ha es-
tat assumit per la Regidoria de la 
Dona.

 Francesc Batlle, representant 
del Gremi d’Hostaleria i de l’As-
sociació de Bars i Restaurants de 
Lloret, considera que “és neces-
sari a la implicació dels diferents 
sector de la vila en la lluita con-
tra la violència de gènere”.  

 
En les pròximes setmanes, 

l’Ajuntament aprovarà un proto-
col d’actuació davant dels casos 
de violència masclista. yy

l’agenda llatinoamericana 2017 reivindica una 
major consciència ecològica 

Sotagots contra el masclismeespais públics 
lliures de pintades

presentació de l’agenda a blanes. Foto Yoyo

presentació dels sotagots. Foto aj. Lloret

mural de l’institut s’agulla. Foto aj. blanes



LA MARINA   13desembre de 2016

SELvA - MARESME

L’Associació Ecopropostes 
de Ràdio Marina ha convocat la 
22a edició del concurs de medi 
ambient, les Ecopropostes, en-
guany amb diverses novetats.

L’objectiu del concurs és fer 
créixer el respecte i el coneixe-
ment del medi ambient pròxim.

Enguany, als premis indivi-
duals de cada any, s’hi afegeix 
una categoria per a treballs de 
grup.

TREBALLS INDIvIDuALS

Poden concórrer-hi tots els 
joves d‘edats compreses entre 
els 12 i els 18 anys. Els partici-
pants es dividiran en dues cate-
gories: 

a)  Estudiants d’ESO           
b) Estudiants de Batxillerat o 
Cicles Formatius. 

Es demana: Un estudi sobre al-
gun element de l‘entorn natu-
ral (espècies autòctones, estat 
dels rius, reciclatge, etc.) o una 
proposta concreta de millora de 
l‘entorn proper, que descrigui 
una mancança i que inclogui 
una solució. 

TREBALLS DE gRuP

El jurat premiarà una inicia-
tiva d’una classe o grup d’estu-
diants que promogui i defensi el 
medi ambient. 

 S’ha de presentar una me-
mòria amb el treball fet: idea, 
desenvolupament, resultats... (4 
còpies).

El jurat valorarà especial-
ment el nivell d‘investigació que 
hagi requerit l‘elaboració dels 
treballs i, si són propostes, la vi-
abilitat de la seva execució.

PREMIS

A nivell de premis, també 
hi ha novetats. Els centres amb 
alumnes guanyadors d’alguna 
de les categories rebran 250 eu-
ros per a la compra de material.

Treballs individuals

-Primer premi per a cada ca-
tegoria: Ipad i una placa. 

Els centres dels dos alum-
nes guanyadors (ESO/ Batxille-
rat-Cicles Formatius) tindran 
un premi de 250 euros per a la 
compra de material.

-Dos accèssits per a cada ca-
tegoria

Iniciativa de grup

Viatge al CosmoCaixa-Mu-
seu de la Ciència de Barcelona 
(bus i entrades per a un màxim 
de 45 persones).

El centre guanyador tindrà 
un premi de 250 euros per a la 
compra de material escolar.

El jurat està format des de la 
primera edició per Martí Boada 
(president), Francesc Mauri i 
Joan Pedrola.

Es poden presentar treballs 
fins al 7 d’abril de 2017 a Ràdio 
Marina, Ca la Guidó 1, 17300 
Blanes. 

Ha de constar: nom de l’au-
tor, centre escolar, curs i telèfon 
de contacte (4 còpies). 

DARRERS guANyADORS

La guanyadora de l’Ecopro-
postes 2016 en la categoria 
d’alumnes d’ESO va ser Míriam 
Ferran de 4t d’ESO de l’Escola 
Sant Pere Chanel de Malgrat de 
Mar.

El treball guanyador tracta-
va sobre el sòl i les fulles. En un 
terreny on l’autora del treball hi 
té una casa, s’han creat sis zones 
de diferents característiques: 
camp, zona humida, argilosa, 
terrenys on no toca el sol... i a 
cada zona s’analitza el compor-
tament de sis fulles.

El jurat valorà especialment 
el treball de camp realitzat i el 
tractament de totes les dades re-
collides.

El treball guanyador de la 
categoria de Batxillerat portava 
per títol “Estudi comparatiu en-
tre l’eficàcia d’un remei químic 
i tres remeis naturals en l’elimi-
nació del pugó de les plantes” 
i la seva autora és Judit Pelegrí 
Pineda, de l’Institut Montsoriu 
d’Arbúcies.

L’objectiu del treball era obte-
nir remeis naturals per combatre 
el pugó de les plantes i comparar 
el seu rendiment amb els pro-
ductes químics habituals. yy

Més categories i premis a les ecopropostes 2017

Guanyadors de la 21a edició. Foto Yoyo
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prop d’un milió d’euros en millores als Jutjats 
de Blanes 

audiència pública a Blanes amb més polítics 
que veïns

trobada al despatx d’alcaldia. Foto Javier Calvete

presentació dels números del 2017. Foto Yoyo

els guanyadors del sorteig. Foto Yoyo

BLANES

El Departament de Justícia 
de la Generalitat invertirà l’any 
2017 fins a un milió d’euros en 
diverses millores en els Jutjats de 
Primera Instància i Instrucció de 
Blanes. L’objectiu és que puguin 
resoldre de manera més ràpida i 
àgil els casos que habitualment 
es tracten a les dependències bla-
nenques. Aquesta major capaci-
tat de resolució els dotarà d’una 
major efectivitat. 

Aquestes millores incidiran 
especialment en la modernitza-
ció dels actuals mitjans i espais 
de què es disposa. Aquesta notí-

cia la va donar a conèixer el con-
seller de Justícia Carles Mundó, 
formant part de la visita insti-
tucional que va fer a Blanes. El 
conseller va iniciar el seu periple 
primer a la casa consistorial, on 
va ser rebut per l’alcalde de Bla-
nes Miquel Lupiáñez i després a 
les dependències judicials. 

Durant la trobada es va re-
marcar l’interès comú, ara que 
els jutjats del municipi han acon-
seguit estabilitzar el gran volum 
de feina que els havia caracterit-
zat durant molts anys, que es 
pugui assolir un segon objectiu. 
Es tracta que l’elevada rotació 

que se sol donar quant a titulars 
dels Jutjats es pugui aconseguir 
frenar amb la dotació de més re-
cursos. 

Habitualment el què sol pas-
sar és que la destinació d’aquesta 
demarcació –que abasta terri-
torialment Blanes, Lloret i Tos-
sa- és poc apreciada pels jutges 
i jutgesses, que no consoliden la 
seva permanència. No tant pel 
nombre de casos que han d’aten-
dre, sinó perquè a l’estiu, amb 
l’augment poblacional que supo-
sa la major presència de turistes 
i visitants, també s‘incrementa la 
feina i tipus de casos a resoldre. yy

BLANES

L’equip de govern del PSC, 
PDECAT i ERC presenten la seva 
proposta de pressupost pel 2017. 

Es preveuen un ingressos de 
46.423.000 euros. Un 70% de les 
despeses de l’Ajuntament es co-
breixen amb ingressos tributaris.

Les despeses seran de 
45.926.000 euros, per tant, es 
preveu generar superàvit, tal i 
com ha destacat l’alcalde Miquel 
Lupiáñez, que considera la pro-
posta “continuista i creïble”.

El capítol d’inversions s’eleva 
inicialment a 1.350.000 euros. 
La major part dels diners es de-

dicaran a clavagueram i aigües 
pluvials, vies publiques i moder-
nització de l’Ajuntament. L’any 
vinent, també es preveu fer la 
rotonda de Ca la Guidó prevista 
per aquest exercici i executar les 
obres del pressupost participa-
tiu, pendents de decidir. Quan es 
tanqui el pressupost 2016, es po-
drà fixar quants diners tindran 
els veïns per dedicar a projectes 
en els seus barris, segons ha ex-
plicat el regidor d’Hisenda Nico-
làs Laguna.

Actualment l’Ajuntament de 
Blanes paga als seus proveïdors a 
60 dies, 30 un cop conformada la 
factura.

L’índex d’endeutament, que 
va assolir el nivell màxim el 2011 
(110%), continua baixant ( 62% 
el 2016 i la previsió per al 2017 
és del 51’35%) i ara ja es poden 
demanar crèdits perquè està per 
sota del 75% com marca la llei. 

L’Audiència Pública es va 
fer el dissabte 3 de desembre a 
les deu del matí i va reunir una 
quinzena de polítics, tècnics mu-
nicipals, mitjans de comunicació 
i una desena de veïns.  

El plenari estava discutint 
el pressupost de l’any vinent al 
moment de tancar aquesta edició 
(13 de desembre). yy

operació antidrogaSorteig de l’aBBc
LLORET DE MAR

Guàrdia Civil i Policia Local 
comissen 10 quilos de marihua-
na i desmantellen un laboratori 
d‘haixix a Lloret de Mar. 

L‘operatiu, batejat amb el 
nom d‘Agonic, s‘ha dut a ter-
me en un xalet situat al carrer 
Cantàbria de la urbanització 
La Soleia. Efectius dels dos cos-
sos portaven setmanes vigilant 
l‘habitatge. Durant l‘entrada i 
escorcoll, els agents van desco-
brir un cultiu de 262 plantes de 
marihuana i fins a 10 quilos de 
cabdells –alguns, dins un con-
gelador- preparats per premsar 
i convertir en haixix. 

La Guàrdia Civil i la Policia 
Local han detingut els dos in-
quilins de la casa, una parella 

formada per una anglesa i un 
croat, per un delicte contra la 
salut pública. yy

BLANES

Un total de 30 persones gua-
nyen vals de 100 i 50 euros dels 
comerciants del centre de Blanes. 

Els 30 afortunats s’han po-
gut gastar els diners als 34 esta-

bliments que han participat a la 
campanya.

La festa del sorteig es va ame-
nitzar amb una xocolatada po-
pular per a tots els assistents.yy

material confiscat
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la festa de tots els lloretencs

sardana al voltant de l’altar. Foto m.a. Comas

els castells molt presents en el pregó. Foto m.a. Comas

LA CRòNICA/MOISÉS gARCÍA

Lloret de Mar ha tornat a viu-
re intensament la seva Festa Ma-
jor d’hivern. Petits i grans han 
pogut participar d’un programa 
farcit de propostes que s’ha allar-
gat durant dues setmanes, amb la 
diada de Sant Romà com a punt 
central d’aquesta festivitat. 

La Festa Major es va obrir 
amb el pregó, en el Teatre Muni-
cipal. Enguany, va anar a càrrec 
del lloretenc Toni Bach, que re-
sideix a Vilafranca i és el cap de 
la colla castellera del municipi de 
l’Alt Penedès, on és conegut com 
“el Toni de Lloret”. L’Ajuntament 
va voler reconèixer la seva tasca 
en una temporada en la qual ha 
fet història amb la seva colla, en 
el Concurs de Castells de Tarra-
gona. Bach va aprofitar en el seu 
pregó per explicar què sent per 
Lloret i quina és la seva relació 
amb l’activitat castellera. Enmig 
del discurs, un grup de castellers 

de Vilafranca va fer un pilar de 5 
sobre l’escenari del Teatre. Una 
vegada finalitzat l’acte, la jornada 
va culminar amb la tradicional 
Sopa de l’Àvia que, com cada any, 
va anar a càrrec del Casal Muni-
cipal de la Gent Gran. Es van re-
partir al voltant de 450 racions en 
la dissetena edició d’aquest àpat 
popular. 

 
La Festa Major de Sant Romà 

d’aquest 2016 també va servir per 
conèixer el grup guanyador de la 
primera edició del Sonabucs, un 
concert organitzat pel Puntet. El 
conjunt vencedor va ser Jim And 
The Devil que, a més d’endur-se 
800 euros, tindrà l’oportunitat 
de participar als actes festius del 
pròxim any. El Sonabucs és un 
certamen que ha estat obert úni-
cament a grups amateurs. En to-
tal es van presentar 23 maquetes 
i de totes elles, el jurat en va esco-
llir 5 de finalistes. Els grups Rainy 
Day i Ayra també van ser escollits 
entre els millors. 

 
La jornada més representati-

va de la Festa Major d’hivern va 

ser la del 18 de novembre, diada 
de Sant Romà. Durant el matí, es 
va celebrar la tradicional Missa 
solemne a l’Església Parroquial, 
amb el cant del cor Alba de Pri-
ma amb l’acompanyament de 
l’orgue. Un any més, es va qüesti-
onar a quin Sant Romà es venera 
al municipi lloretenc, si el diaca o 
el soldat. Després, com ja és habi-
tual, els assistents van poder gau-
dir d’una audició de sardanes a la 
plaça de l’Església amb la cobla 
Ciutat de Girona. 

La diada de Sant Romà va 
comptar amb un espectacle des-
tacat al Teatre Municipal. Va ser 
Aladdin #ThePopMusical, una 
comèdia musical que res té a veu-
re amb el conte de Disney. Els 
espectadors, un públic familiar 
i juvenil, van poder passar una 
bona estona, gaudint d’un show 
modern, amb diferents tipus de 
coreografies. El mateix dia, al 
Puntet, es va estrenar el curt Úl-
tima sessió. A banda dels actes de 
la diada de Sant Romà, un dels 
autèntics plats forts de la Festa 
Major d’hivern d’enguany va ser 
Nuestras Mujeres, una comèdia 
tràgica amb la presència del reco-
negut actor Gabino Diego. 

 
En definitiva, Lloret de Mar 

ha viscut dues setmanes intenses, 
amb fira d’atraccions, xerrades, 
espectacles i música, molta mú-
sica amb les Barraques Sa Roma-
na. Aquestes van reunir una gran 
afluència de públic, amb actuaci-
ons destacades com Stone Rose, 
Doctor Prats, Tapeo Sound Sys-
tem i la del popular grup Seguri-
dad Social. yy

LLORET DE MAR

Fira Medieval

Cercavila. Foto m.a. Comas

El primer cap de setmana de la 
Festa Major d’hivern, Lloret va 
mirar enrera amb la XVI Fira 
Medieval. Tant dissabte com 
diumenge, els carrers del centre 

de la vila es van omplir de pa-
radetes, recreacions històriques 
i actuacions musicals que trans-
portaven els lloretencs i visitants 
uns segles enrera. yy

25 anys dels gegants

Homenatge a la Gent Gran

Foto de família de la Colla Gegantera. Foto m.a. Comas

Homenatjats i autoritats. Foto m.a. Comas

El diumenge 20 de novembre 
hi va haver una multitudinà-
ria concentració i cercavila 
de colles geganteres. L’acte va 
servir per commemorar els 
25 anys dels gegants de Lloret. 
L’any 1991 en Josep Maria Bar-

ba dissenyà el que són els ge-
gants de Lloret de Mar, Es Nais 
i la Miss Ling. Foren fabricats a 
Mataró per en Josep Cardona. 
L’acte estava organitzat per l’As-
sociació Gegants i Capgrossos 
de Lloret. yy

Les Festes de Sant Romà 2016 
han servit per celebrar el 40è 
Homenatge a la Gent Gran. Hi 
va haver actes durant tot el dia. 
L’acte central, el tradicional di-
nar de germanor i l’homenatge 

a dues persones, en aquest cas, 
Narcís Valls Sala, de 96 anys, i 
Àngela Morales Fernández, de 
99. Van assistir al dinar unes 800 
persones. yy

«El pregó va ser molt 
lloretenc i casteller»

«Els joves van gaudir 
de tres nits amb les 

Barraques Sa Romana»
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PEIX I MARISC
Autèntic 
C. zz  Havana,11
972 370 921 - LLoret de Mar 

cALA BOnA
Pg. de la Bitàcola, s/n
972 334 913 - BLaNeS

cA L’Amic
Carnisseria Vella, 5
972 367 857 - LLoret de Mar

cA L‘AVi
Carretera a Vidreres, 30
972 365 355 - LLoret de Mar

cAn BOLet
C. Sant Mateu, 12
972 371 237 - LLoret de Mar 

cAn tOn
C. St. andreu de la Palomera, 4
972 334 938 - BLaNeS

CLASSIC II
C. Canigó, 73
689 919 439 - BLaNeS
Peix fregit, marisc i racions

eL GALLeGO 
C. Vila de París, 8
872 505 234 - BLaNeS

eL truLL
Pl. Nacions Unides
972 364 928 - LLoret de Mar

GALíciA mAr
Pg. Camprodon i arrieta, 7
972 349 759 - LLoret de Mar

KiKu
Pg. Pau Casals, 42
972 332 727 - BLaNeS

LA cuinA d’en PedrO
C. Josep Pla i Casadevall, 44 - 46
653 906 309 - LLoret de Mar

LA LLOtJA de BLAneS
Pl. Catalunya, 13
972 352 925 - BLaNeS

L‘eScÓrPOrA
C. Provença, 24 Local 2
972 353 563 - BLaNeS

LOS PeScAdOreS “cASA SeVA“
Pg. Mestrança, 102
627 288 013 - BLaNeS

Pez cOLOrAO
Joan durall, 5
972 371 925 - LLoret de Mar

POPS
Pg. Camprodon i arrieta, 28
972 362 203 - LLoret de Mar

POrt PeSQuer
esplanada del Port
93 762 11 28 - BLaNeS

SA mALicA 
C. St. andreu de La Palomera, 2
972 355 093 - BLaNeS

SA nAnSA
av. dels Pavos, 13
972 337 080 - BLaNeS

CARNS I BRASA
80‘S
C. Germandat, 6
629 036 063 - BLaNeS

ABrASAS
av. europa, 23
972 338 833 - BLaNeS

BAmPi
av. Vila de Madrid, s/n
972 350 177 - BLaNeS

BOdeGA JOSÉ
C. Joan Burcet, 17
972 335 078 - BLaNeS

cAn Guidet
Mas Guidet. Sra. de rossell, 25.
972 371 659 - LLoret de Mar

dAmAJuAnA
C. Cadamasa, 1 Bx
972 905 627 - BLaNeS

diVuit trentA-QuAtre
esplanada del Port, 17
972 333 243 - BLaNeS

eL BOtiJerO
av. Catalunya, 36
972 337 069 - BLaNeS 

eL ViLAr
C. Josep tarradellas, 20
972 332 287 - BLaNeS

LA rincOnAdA
av. Vila de Madrid, 13
972 352 461 - BLaNeS

LA ruedA BArBAcOA
C. alhambra, 14
972 348 082 - BLaNeS

LA tOrrAdA
Pl. Molina, 3
972 334 022 - BLaNeS

LAS mimOSAS
C. Valldolig, 30
972 336 274 - BLaNeS

LeS BrASeS
C. antiga, 40
972 332 837 - BLaNeS

mOLí de Vent
Ctra. de tordera, 37
972 335 235 - BLaNeS

XAJOS deL ViLAr
C. Mas Vilar, 106
618 448 819 - BLaNeS

CUINA 
MEDITERRÀNIA
ALBA
C. Josep trueta, 9
972 335 567 - BLaNeS 

ALce BAr
av. Vila de tossa, 51
972 371 107 - LLoret de Mar

ALmirALL
Pg. agustí Font, 20
972 363 393 - LLoret de Mar

AmèricA
av. amèrica, 32
972 366 417 - LLoret de Mar

B&B
C. Canigó, 69
972 109 233 - BLaNeS
 
BArBAt FrAnKFurt
C. Ses Falques, 10
972 348 106 - BLaNeS
 
BiStrOt de tOt
C. Forn, 16
633 321 509 - BLaNeS

BOdeGA d‘Arte
C. enric Morera, 1
972 334 790 - BLaNeS

BOdeGA mAnOLO
C. oliva, 94
972 366 943 - LLoret de Mar

BOn APPetit
C. Canonge domènech, 4
972 906 079 - LLoret de Mar

BOnA ViStA
C. Valldolig, 2
972 334 992 - BLaNeS

BuGGY
Pg. Pau Casals, 49
972 336 064 - BLaNeS

cA LA Luci
Pl. Catalunya, 12
872 507 006 - BLaNeS

cAFè de LA ViLA
C. de la Vila, 22
972362127 - LLoret de Mar

cAFè deL mAr
Pg. Pau Casals, 58
972 337 243 - BLaNeS

cAL SOGre 
C. Ponent, 5
972364289 - LLoret de Mar

cAL tOnY
Pg. S’abanell, 20 Bloc 3
972 335 667 - BLaNeS

cALA
C. Josep tarradellas, 63
619 246 637 - BLaNeS

cALA treumAL
Cala treumal
972 191230 - BLaNeS

cAn BOrreLL
C. Provença, 14
972 348 012 - BLaNeS

cAn BrunO
Camí Vell del Vilar, 100
972 330 586 - BLaNeS

cAn Quicu 
av. de amèrica, s/n
972368051 - LLoret de Mar

cAn SetmAneS
C. antiga, 26 
972 330 011- BLaNeS

cAncun
av. Mediterrani, 9
972 351 397 - BLaNeS

cArPe diem
av. Vila de Blanes, 101
972362089 - LLoret de Mar

cASA OLiVerAS 1890
Pg. dintre, 10 / Cortils i Vieta, 15
972 357 511 - BLaNeS

cAVA nit
C. Forn, 3
972 353 422 - BLaNeS

drAGÓn
C. Sant romà, 24
972 369 917 - LLoret de Mar

eL cAPiteLL-cA LA mAri
Pg. Pau Casals, 48
872 264 134 - BLaNeS

eL meSÓn de JuAn PedrO
av. del rieral, 83-85
872 001 036 - LLoret de Mar

eL meSÓn de LOS ArcOS
C. enric Morera, 2
972 358 429 - BLaNeS

eL mirALL
C. Hospital, 14
660 085 907 - BLaNeS

eL reencuentrO
av. Puig de Castellet, 7
872 500 586 - LLoret de Mar

eL rincÓn de LA tAPA iBÉricA
C. Sènia del Barral, 80
972 369 989 - LLoret de Mar

eL SOrrALL
Pg. S’abanell, 6
972 333 420 - BLaNeS

eL tOrO
av. Vila de Blanes
972 372 904 - BLaNeS

eLS PinS
Pg. S’abanell, Bloc 4
972 335 707 - BLaNeS

en LA eSQuinitA te eSPerO         
C. Guilleries, 26
972 334 377 - BLaNeS

eScuALO
C. Pau Casals, 44
606 172 192 - BLaNeS

FenALS internAciOnAL
domènec Carles, s/n
972 366 923 - LLoret de Mar

INÈDIT - ReSTAuRANT 
LouNge & BAR
CVB - esplanada del Port s/n
972 116 544 - BLaNeS

izQuierdO
C. Josep tarradellas, 4
972 331 011 - BLaNeS

JuAnmA
C. Mas Marot, 3
972 330 809 - BLaNeS

LA BALmA 
C. esperança, 11
972 338 748 - BLaNeS

LA GAViOtA
esplanada del Port, 13
972 335 370 - BLaNeS

LA HABAnA
Les taronges, 11
972 372 024 - LLoret de Mar

LA nOu
av. d‘europa, 43, nau 2
972 338 018 - BLaNeS

LA trOBAdA
rb. Joaquim ruyra, 95
609 300 400 - BLaNeS

LAiA
Pg. de la Marina, 16
972 333 224 - BLaNeS

LAS SALinAS
Pl. Catalunya, 18
972 331 264 - BLaNeS

LidO
Pg. Camprodon i arrieta, 13
972 369 757 - LLoret de Mar

LOS mAÑOS
av. Joan Carles I, 113
972 330 436 - BLaNeS

mAr i ceL
C. Méndez Núñez, 3
686 022 574 - BLaNeS

mAr Vent
C. Mercè rodoreda, 3
BLaNeS

mArSOL 
Pg. Jacint Verdaguer, 7
972 365 754 - LLoret de Mar

mediterrÀneum
Pg. Cortils i Vieta, 5
972 337 703 - BLaNeS

meLAnGieS
C. Hospital, 20-22
972 357 215 - BLaNeS

meSÓn mOnteVideO
C. ausiàs March, 9 
972 368 400 - LLoret de Mar

mi tAnGO
riera, 56 - 972 366 356
LLoret de Mar

mirAmAr
Pg. S’abanell, 29
972 353 449 - BLaNeS

nOu mOiSèS
Ctra. accés C. Brava, 128
972 335 199 - BLaNeS

rAcÓ SA PALOmerA
C. Mirador de S’auguer, 17
872 508 104 - BLaNeS

rOXY‘S
av. d’amèrica, 24-26
972 365 494 - LLoret de Mar

S’ABAneLL 
Pg. S’abanell, 22
972 350 978 - BLaNeS

SA cALetA 
Pg. de sa Caleta, 10 - 658 140 801
LLoret de Mar

SAnt AntOni
Pg. Pau Casals, 62
972 351 438 - BLaNeS

SAnti
Pg. S’abanell, Bloc 2
972 335 051 - BLaNeS

SicrA´S terrAce & LOunGe
Pg. de s‘abanell, 1
972 330 400 - BLaNeS

SirOcO
C. Josep trueta, 2/Lluís Companys, 15 
972 354 522 - BLaNeS

SOL d‘Or
Pg. Cortils i Vieta, 6
972 335 303 - BLaNeS

ViVeS
Pg. Jacint Verdaguer, 23
972 372 794 - LLoret de Mar

ESPAI RESERvAT PEL 
SEu ESTABLIMENT

972 33 45 00
23 € al mes
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MONTADITOS I 
TAPES
ALHAmBrA LOunGe terrAce
C. Josep togores, 11
972360247 - LLoret de Mar

BerLAnGA 
C. Josep M. de Segarra, 14
972 331 436 - BLaNeS

BOcAteriA XirinGu
av. Mediterrani, 5
620 029 267 - BLaNeS

cAn cArBÓ
Pl. Lluís Companys, 4
972 371 575 - LLoret de Mar

eL ceLLer de VenèciA
C. Venècia, 49
972 371 694 - LLoret de Mar

eL nOu ceLLer iBèric
Pl. Germans Maristes, 3
619 449 154 - LLoret de Mar

eL rAcÓ d‘en PAcO
Pl. onze de Setembre, 7
972 355 573 - BLaNeS

eL rOmAní
C. Sant Pere, 5
972 369 349 - LLoret de Mar

GirOnA
C. Girona, 4
972 369 919 - LLoret de Mar

LA cAtA
C. Canigó, 67
972 334 903 - BLaNeS

LA iGuAnA 
C. Grau, 2
972 364 577 - LLoret de Mar

LA mezQuitA
C. oliva, 29
972 370 874 - LLoret de Mar

L‘AntiGA
C. roig i Jalpí, 19
972 357 458 - BLaNeS

LeOPOLdO 
esplanada del Port, 16
972 334 564 - BLaNeS

LuiS
Camí de l’Àngel, 43
606 039 207 - LLoret de Mar

Nou MoISéS
Ctra. accès Costa Brava, 128
972 335 199 - BLaNeS

oPeN CAFÈ I BAR
C. Canigó
69972 357 471 - BLaNeS
tapes andaluses

PA i Vi 
C. Hospital, 6
656 390 852 - BLaNeS

SA XArXA
C. Sènia del Barral, 14
972364115 - LLoret de Mar

SercA
av. Vidreres, 50
972363030 - LLoret de Mar

tAVernA de n‘eSteVe
C. Hospital, 7
972 350 026 - BLaNeS

tOni
Girona, 20
972365844 - LLoret de Mar

VA de cAtAS
Pg. Pau Casals, 43
972 348 172 - BLaNeS

VintAGe 
C. olivers, 2
650 141 323 - BLaNeS

BAR - CAFETERIA, 
PLATS COMBINATS 
I ENTREPANS
AnuBiS cAFè
C. Camprodon i arrieta, 32
972 366 527 - LLoret de Mar

ArcÀdiA
av. Josep Pla i Casadevall, 34
972 377 131- LLoret de Mar

Armin SWeetS
Pl. dels Germans Maristes, 3
972 366 299 - LLoret de Mar

ArrietA 32
Camprodon i arrieta, 32
972 370 793 - LLoret de Mar

ArturO
Pl. Catalunya, 6. 
972 337 566 - BLaNeS

AVenidA
C. Plantera, 1/av. Catalunya, 2
972 901 365 - BLaNeS

BAccHiO
C. theolongo Bacchio, 13
972 334 427 - BLaNeS 

BAHiA
Pg. Cortils i Vieta, 21
972 331 398 - BLaNeS

BAr VíctOr
Pl. Mil.lenari, 1
605991630 - LLoret de Mar

BiG FOOd
C. astúries, 46
972 858940 - BLaNeS

BiGFOOt cOFFee And FOOd
av. Vidreres, 17 Local 1
872504991 - LLoret de Mar

BOdeGA cASA PAcO tABernA
C. ausiàs March, 10 Barri Can Sabata 
972364176 - LLoret de Mar

BOdeGA SAndrA
C. Pere Codina I Mont, 14
972360185 - LLoret de Mar

BruncH
C. Pere roure, 17
872 211 686 - BLaNeS

cA L‘enric
av. Mistral, 8
972368213 - LLoret de Mar

CAFÈ ACCIó BoCATeRIA
Ctra. de Malgrat, 7 Local 1
972 09 27 68 - BLaNeS

cAFè BiStrÓ
C. Josep tarradellas i joa
972 364 764 - LLoret de Mar 

cAFeteriA BiAncHi 
C. Sant Pere, 81
972 364 940 - LLoret de Mar

cAn miQueL
Pg. Cortils i Vieta, 25
972 330 850 - BLaNeS

cASA PePe
av. el rieral, 73
633 025 569 - LLoret de Mar

cASAS cOLGAdAS cuencA
av. Vidreres, 136
LLoret de Mar

cHAVeS
Pl. onze de Setembre, 3
972 334 158 - BLaNeS

cOFFee ‘n’ cruncH
av. Vidreres, 36
688 331 078 - LLoret de Mar

cOLOn
C. Colom, 21. 972 353 574 - BLaNeS

cOnGeLA’t
av. de la Vila de Blanes, 99-101
658 194 307 - LLoret de Mar

cOStA BrAVA
C. Mas Florit, 22
972 351 297 - BLaNeS

cÚLLAr
C. Senda del Molí, 4
972 351 295 - BLaNeS

de LA ViLA
C. de la Vila, 22 
972 361 227 - LLoret de Mar

deLiciAS, XurreriA-cAFeteriA
Josep Pla I Casadevall, 36
972 377 121 - LLoret de Mar

de miLAnO
Pg. Jacint Verdaguer, 17
972 367 877 - LLoret de Mar

dinÀmic cAFè
C. Gertrudis Moret i Frigola, 1-3 
622 462 273 - LLoret de Mar

eL cid
av. Vila de Blanes, 113
972 367 864 - LLoret de Mar

eL JArdí
C. Conill i Sala,22
972 366 882 - LLoret de Mar

eL muSeu
Ctra. de tossa, 51
972 372 700 - LLoret de Mar

eL PASO
C. Costa Carbonell, 50
972 369 605 - LLoret de Mar

eL POrtAL de BLAneS
Ctra. accés C. Brava, 136
972 337 989 - BLaNeS

eLS terrASSAnS
Pg. de dintre, 31 / C. ample, 3
972 330 081- BLaNeS

FrAnKFurt ArdALeS
av. Mediterrani, 12
972 332 107 - BLaNeS

FRANKFuRT DeL RIeRAL
av. Josep Plà i Casadevall, 30 (el rieral)
972 377 220 - LLoret de Mar

FrAnKFurt LA FOnt
C. Gavarres, 95
972 353 741 - BLaNeS

GuStO
Pg. Cortils i Vieta, 26
872 501 309 - BLaNeS

JAmÓn ii
C. Canonge domènech, 8
972 372 037 - LLoret de Mar

JÚLiA BuFFet
av. Vila de tossa, 50
630 911 189 - LLoret de Mar

KAmPerO’S
Ctra. accés Costa Brava, 188
972 097 061 - BLaNeS

LA cOVA (cAFè)
Pg. de sa Caleta, 16
972 365 643 - LLoret de Mar

LA JiJOnencA
Pg. de sa Caleta, 15
972 372 128 - LLoret de Mar

LA PAríS deL rierAL
C. Josep Pla i Casadevall, 38
972 377 022 - LLoret de Mar

LA terrASSetA
C. Provença, 18
872 503 382 - BLaNeS

LAS cAneLAS
Ctra. tordera, 24
972 337 492 - BLaNeS

Le PAin du JOur
Centre Comercial Braus
972 373 430 - LLoret de Mar

LAS reGiOneS
av. Les regions, 12
972 362 090 - LLoret de Mar

mAri
C. Sant Pere, 70
972 365 357 - LLoret de Mar

mOmentS
C. Camí Sant Pere del Bosc, 13
972 348 175 - BLaNeS

mOnteViStA
C. Santiago rusiñol, 16
972 365 208 - BLaNeS

MoSSegA’M
Ctra. de Malgrat, 1
972 354 027 - BLaNeS

mYFriend
av. el rieral, 29
603 458 051 - LLoret de Mar

nOVO
C. Bellaire, 2
675 972 853 - BLaNeS

P de PA - Bakery rieral
av. Josep Pla i Casadevall, 12
872 022 060 - LLoret de Mar

PAnzerOtti cAFè
Pg. Jacint Verdaguer, 21
972 365 154 - LLoret de Mar

ríO 
C. Barcelona, 4 - BLaNeS

rOSA mArLèS
Plaça església, 1
972 364 076 - LLoret de Mar

StÀdium
Pg. Lluís Companys, 19
972 354 577 - BLaNeS

tOni
C. Girona, 20
972 370 921 - LLoret de Mar

VA de BO (SoLIMar) 
av. Mediterrani, 24
972 334 377 - BLaNeS

VALecuAtrO
C. Josep tarradellas, 3
872 211 012 - BLaNeS

NIT I COCTELERIA
AncLA
Valentí almirall, 15
616 680 113 - LLoret de Mar 

BOnAViStA
Pg. Jacint Verdaguer, 3
972 363 955 - LLoret de Mar

cArmen’S
av. Camprodon i arrieta, 24
972 366 344 - LLoret de Mar

deLicuS LOunGe BAr
av. Vila de tossa, 51
605 929 828 - LLoret de Mar

eL Secret de Sue
C. Sant Jaume, 10
872 986 888 - BLaNeS

eS BLAnc
C. St. andreu de sa Palomera, 11
972 330 049 - BLaNeS

INÈDIT - ReSTAuRANT 
LouNge & BAR
CVB - esplanada del Port s/n
972 116 544 - BLaNeS
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LA mAr BLAncA
av. Camprodon i arrieta, 22
972 370 833 - LLoret de Mar

LA trOBAdA
C. Josep tarradellas, 1
653 895 379 - LLoret de Mar

L’Art tíPic BAr
C. Sant Pere, 84
616 955 438 - LLoret de Mar

L’HiVernAcLe
esplanada del Port, 28
972 354 432 - BLaNeS

nOu mOntecArLO
av. Mediterrani, 18
670 581 207 - BLaNeS

rOnnie SHOtt’S
C. Pere Codina i Mont, 8
972 371 684 - LLoret de Mar

MENJAR PER 
EMPORTAR I RÀPID

BoSCo PIZZA 
C. tapioles, 17 - 872 094 821 
de 12h a 15 h i de 17 a 23h.
dm. tancat - BLaNeS

BurGer KinG
Ctra. accés C. Brava, 150
972 348181 - BLaNeS 

cArPi PizzA
Pg. de la Marina, 26
972 336 661 - BLaNeS

FrAnKFurt
Pg. de la Marina, 24
93 161 31 03 - BLaNeS

LA NoSTRA VeNDeTTA
av. europa, cantonada ctra. de Malgrat
972 33 28 79 - BLaNeS
a domicili des de 6 €

RoSTISSeRIA LA BoNA CuINA
C.astúries (La Plantera)
972 334 606 - BLaNeS

teLePizzA
Pg. Pau Casals, 72
972 330 133 - BLaNeS 

VienA
av. europa, 44
972 338 781 - BLaNeS 

MENJARS 
EXÒTICS
ÀSiA WOK
av. Vila de Madrid, 6
972 332 505 - BLaNeS

cAntinA meXicAnA PAnXOS
av. Mistral, 14
972 36 36 70 - LLoret de Mar

deLYSium (iOGurteriA)
av. Camprodon i arrieta, 15
872 508 390 - LLoret de Mar

eL SABOr (KeBAB)
C. Forn de la Calç, 13
872 986 082 - BLaNeS

eurOPA KeBAB 
C. olivers, 13 - BLaNeS

FOSter’S HOLLYWOOd
av. europa, 40
972 355 243 - BLaNeS

GrAn WOK 
av. europa, 41
972 335 702 - BLaNeS

HOnG KOnG
av. Vila de Madrid, 14
972 350 144 - BLaNeS

indiAn tAndOOri reStAurAnt
C. riera, 48
972 364 036 - LLoret de Mar

JOHn tHOmAS (burguer)
C. Just Marlès, 25
972 365 106 - LLoret de Mar

KeBAB BAr GALerA
C. oliva, 96
632 858 991 - LLoret de Mar

KeBAB iStAnBuL
C. Josep trueta, 9 - BLaNeS

KeBAB LOOKY i
C. Josep tarradellas, 62
BLaNeS

KeBAB LOS PAVOS
av. dels Pavos, 18 
972 354 807 - BLaNeS

LA PAmPA
C. Santa Llúcia, 16
972 368 463 - LLoret de Mar 

mArAtHOn
Pg. Cortils i Vieta,10
625 691 261 - BLaNeS

mc ALiSter
C. Just Marlès, 23
972 364 314 - LLoret de Mar

meXicAnitO
C. Hospital, 9 
972 333 757 - BLaNeS

miLAnO
Pg. Jacint Verdaguer, 17
972 367 877 - LLoret de Mar

nAtSumi
C. Sènia del Barral, 26
610 928 614 - LLoret de Mar

nOcHeS BLAncAS KeBAB
av. Vila de Madrid, 28 - BLaNeS

PALAu d’Orient
av. estació, 29 a
972 351 495 - BLaNeS

PePermOLen
C. Vila de Paris, 4
972 348 087 - BLaNeS

QiAn SuSHi
Pg. Cortils i Vieta, 24
972 090421 - BLaNeS

WOK cOStA BrAVA
Ctra. accés C. Brava, 128
972 338 675 - BLaNeS

PIZZERIES
AnnA, PizzeriA
C. anselm Clavé, 10
972 362 908 - LLoret de Mar

BOnA PizzA
av. Vila de Madrid, 30
972 338 689 - BLaNeS

dA PAuLO LOunGe trAttOriA
av. Camprodon I arrieta, 36
972 373 140 - LLoret de Mar

de SALVAtOre
C. olivers, 11
BLaNeS

di nAPOLi
Passeig de Camprodon i arrieta, 38,  
972 364 475 - LLoret de Mar

dOLce VitA 
C. Josep trueta, 8
972 334 792 - BLaNeS

DoN PRIMo
Pg. Mestrança, 89
972 351 205 - BLaNeS
diumenges pizzes per emportar a 6 €

iL BriGAntinO
av. Camprodon i arrieta, 21
972 371 228 - LLoret de Mar

iL POmOdOrO
Pg. de sa Caleta, 26 - 972 369 203
LLoret de Mar

LA GÒndOLA
Pg. Mestrança, 80 - 81
972 336 488 - BLaNeS

LA nOnnA rOSY
C. Sant Pere, 42
972 365 314 - LLoret de Mar

LA OcA
Pere Codina I Mont, 17
972 901 296 - LLoret de Mar

LA tAGLiAteLLA
Pg de la Mestrança, 98
972 330 500 - BLaNeS

LA tAVOLA
C. olivers, 3
972 335 214 - BLaNeS

mAmmA miA
Pg. Pau Casals, 45
667 826 018 - BLaNeS

mArinA PiccOLA
C. Josep M. Poblet, 17
972 351 781 - BLaNeS

mÀXim
Pg. Sa Caleta, 20
972 365 179 - LLoret de Mar

mediterrAneA
av. del rieral, 29
972 373 392 - LLoret de Mar

nA tArAnteLLA
av. Mediterrani, 11 i Ctra. de tordera 
972 331 637 - BLaNeS

nAPOLi, PizzeriA
C. Pompeu Fabra, 2
972 351 679 - BLaNeS

PizzAiOLO
rbla. Joaquim ruyra, 7
972 334 461 - BLaNeS

SAFAri
av. Joan Llaverias, 45-47
972 362 984 - LLoret de Mar

tOScAnA
av. europa, 43
972 355 566 - BLaNeS

CUINA D’AUTOR
eL VentALL
Ctra. Blanes a Lloret, s/n
972 350 781 - BLaNeS

FReu
av. Vila de tossa, 27
972 369 326 - LLoret de Mar

INÈDIT ReSTAuRANT LouNge
Pg. Mestrança/esplanada del Port
972 115 644 - BLaNeS

L’ARRoSSeRIA De FeNALS
C. de les antilles, 5
972 361 264 - LLoret de Mar 

mAS rOmeu
av. Mas romeu, 13
972 367 993 - LLoret de Mar

SA LOLA
av. Catalunya, 36
972 355 219 - BLaNeS 

SA mAr BLAVA
C. arnau Gatell, 3
605 879 348 - BLaNeS

SentitS LOunGe reStAurAnt
C. Mercè rodoreda, 1
872 211 693 - BLaNeS

SíBAriS
esplanada del Port, 11
972 332 948 - BLaNeS

VineO (GAStrOBAr)
Ctra. de Malgrat, 7 Local 2
972 358 806 - BLaNeS

INGREDIENTS PER 16 UNITATS:

- 250 g de farina de rebosteria
- 100 g d’ametlles crues pelades
- 100 g de greix a temperatura 
ambient
- 100 g de sucre glass 

-1 culleradeta de canyella.

Per a la cobertura:
Llavors de sèsam, sucre glass, 
greix fos per pintar.

PREPARACIÓ:

Primer torrarem les ametlles al 
forn a 180 º durant uns 10 mi-
nuts. Han de quedar lleugera-
ment daurades. En una paella 
torrarem la farina i la deixarem 
refredar.

Quan les ametlles es refredin, 
les triturarem i incorporarem la 
farina, el greix, el sucre glass i 
la canyella. Ho treballem bé per-
què  lliguin tots els ingredients. 
Embolicarem la masa amb pa-
per film i la reservarem 1 hora a 
la nevera.

Extendrem la massa amb el cor-
ró de pastisser i amb un motlle 
retallarem la massa en forma de 
petits cercles, (podem utilitzar 

un got de vidre petit). Els pinta-
rem amb el greix fos i escampa-
rem llavors de sèsam al damunt. 
Podem deixar uns quants sense, 
que decorarem amb sucre glass. 
I ara al forn, a 190º fins que que-
din torrats.

Els deixarem refredar.  Compte 
en manipular-los són molt deli-
cats i es trenquen amb facilitat. 
El detall final és embolicar-los 
en paper de seda per a la seva 
presentació.

Espero que us agradin!
Només  em queda desitjar-vos  
unes bones festes! 

Manoli Bustamante

Polvorons d ’ametlla
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alcaldes i regidors a Londres. Foto aj. Lloret

participants a la primera trobada d’invulnerables. Foto aj. Lloret

trobada de 
municipis turístics

projecte #invulnerables 

LLORET DE MAR

Els principals municipis turís-
tics de l’Estat treballen junts.

Els alcaldes i regidors de turis-
me de Lloret de Mar, Salou, Calvià 
i Torremolinos, i la gerent de Visit-
Benidorm, s’han reunit en el marc 
de la fira World Travel Market de 
Londres per tractar temes comuns 
que afecten les destinacions turísti-
ques madures.

Alguns dels temes tractats han 
estat el finançament, la promoció, 
les relacions amb operadors tu-
rístics, accions de benmarking i la 

complexitat de temes d’ordenació 
turística com poden ser els habitat-
ges d’ús turístic entre d’altres.

L’objectiu de la reunió era su-
mar sinergies i intercanviar ex-
periències i coneixements i la idea 
és donar continuïtat a aquesta 
primera reunió i emplaçar de nou 
properament per valorar accions 
conjuntes.

Aquests municipis encapçalen 
la llista de les principals destina-
cions turístiques de sol i platja de 
l’Estat espanyol i en total mouen 45 
milions de pernoctacions. yy

LLORET DE MAR

#Invulnerable és un projecte 
pilot contra la pobresa impul-
sat pel Departament de Benestar 
Social i Família, la Fundació FC 
Barcelona, l’Obra Social La Caixa 
i la Fundació Rosa Oriol.

Lloret de Mar, d’acord a uns 
indicadors de renda, demogra-
fia, protecció social o desocu-
pació, va ser escollit un dels 
8 municipis per dur a terme 
aquesta prova pilot. En parau-

les del regidor Antonio Lorente, 
“amb aquesta primera trobada, 
comencem a establir les bases 
per executar aquest projecte. 
L’objectiu és desenvolupar un 
paquet de mesures, com presta-
cions de serveis, educatives, te-
rapèutiques, de lleure..., adreça-
des  especialment als infants i  a 
les seves famílies, que permetin 
el desenvolupament de les seves 
competències i capacitats per 
possibilitar la sortida de la situ-
ació  en què es troben i prevenir 

la repetició de situacions gene-
radores de risc”.

En la trobada hi van partici-
par, entre d’altres Sor Lucía Ca-
ram de la Fundació Rosa Oriol, 
promotora del Projecte#Invul-
nerables,  Montserrat Buisan, 
directora del Programa Caixa 
Proinfància  de la Fundació Ban-
cària La Caixa, i Pere Fanals de 
Fundació Esplai Girona, entitat 
que coordinarà el programa Cai-
xa Proinfància a Lloret de Mar. yy
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La maqueta i els membres del grup. Foto teoria del Qua

actuació a la Cooperativa. Foto Facebook Grup Local

runa i deixalles al costat del riu. Foto Yoyo

exposició de bolets a l’escola pinya de rosa. Foto pinya de rosa

1a maqueta dels 
teoria del Qua

primer disc de Grupo local

“Blanes viu d’esquenes al riu”els bolets a les 
escoles

LLORET DE MAR

Els Teoria del Qua han presen-
tat la seva primera maqueta. Es pot 
adquirir a un preu de 5 euros, po-
sant-se en contacte amb els com-
ponents del grup a través de les 
seves xarxes socials. Conté 5 can-
çons de producció pròpia del con-
junt lloretenc de música, que està 
format per 9 joves. Les peces que es 
poden trobar en aquest treball són 
Desperta, Crits de llibertat, Diario, 
Sine qua non i Naufragi.

 
Teoria del Qua va néixer l’any 

2014. Des del grup, asseguren que 
es troben en el seu millor moment, 
malgrat les dificultats que tenen 
per poder assajar,a causa dels seus 
estudis superiors. En aquest sentit, 
però, volen seguir creixent i fer més 
gran aquest projecte. 

 
Fins al moment, els Teoria del 

Qua han estat presents en diversos 
concerts a Lloret de Mar i a pobla-
cions veïnes. A més, han estat els 
finalistes del concurs Destaca’t, de-
dicat a les bandes emergents de les 
comarques gironines. yy

BLANES

Grupo Local és una forma-
ció de pop-rock amb seu a Bla-
nes formada per David Torrent 
(veu i guitarra), Jordi Pacheco 
(guitarra), Rubén López (baix) 
i Rubén Carballo (bateria). 

L‘any 2006, aquest grup 
d‘amics decideixen llogar un 
espai en una antiga discoteca 
de la zona dels Pins i inicien 
els assajos sense altre propòsit 
que el de reunir-se per tocar 
cançons pròpies, versions i im-
provisacions. En aquesta època 
es fan dir Rosselló 513. El 2009 
el projecte es dilueix i no és fins 
a mitjans de 2013 quan el grup 
decideix iniciar un nou camí, 
aquest cop amb la idea de tre-
ballar com una banda de rock 
en el sentit més ampli. Llavors 
passen a dir-se Grupo Local 
(nom amb el qual es designa 
el conjunt de galàxies del qual 
forma part la Via Làctia). Estro-
pósito,  és el seu primer àlbum 

d‘estudi, enregistrat i mesclat 
per Sue Gere en els estudis de 
Produccions Macarras. Hi ha 
cançons de les diverses èpo-
ques del grup que van des de  
l‘any 2003 (Senyoreta persona) 
i el 2016 (El joc). 

Es pot escoltar íntegrament i 
de manera gratuïta a la platafor-
ma bandcam https://grupolocal.
bandcamp.com/ i els interessats 
en adquirir-lo en format CD 
poden sol·licitar-ho a través del 
Facebook per un preu de 5 €. yy

BLANES

“Blanes viu d’esquenes al 
riu”. Aquesta afirmació es va es-
coltar en el darrer ple municipal 
quan es va debatre una moció 
d’EUIA-ICV i Batega per Blanes  
per protegir i gestionar el delta 
de la Tordera.

Segons Víctor Catalán, po-
nent de la moció, el delta té un 
gran valor ecològic difícil de 
trobar a Catalunya. “Per trobar 
un espai similar, cal anar 80 Km 
cap al sud, al delta del Llobre-
gat”. Segons Catalán, “aquestes 
dues darreres dècades el delta 
ha patit moltes afectacions tot i 

ser una zona protegida”.

La moció proposava crear 
una taula de treball  amb la par-
ticipació dels ajuntaments de 
Blanes, Malgrat de Mar, Tordera 
i Palafolls; l’ACA, Costes i una 
representació dels propietaris 
afectats amb l’objectiu d’agilitzar 
la recuperació de la zona.

El regidor de Medi Ambient, 
Juanjo Navarro, va apuntar que 
l’Ajuntament ha avalat una pro-
posta del CEAB per aconseguir 
un projecte europeu LIVE amb 
el mateix objectiu. “Porta per 
nom Tordelta i l’objectiu és im-

plicar-hi totes les institucions i 
col·lectius que hi tenen relació”.

Des de la CUP es va tornar 
a defensar “el valor ambiental i 
no econòmic del delta” i es van 
refermar en la voluntat de la for-
mació de no legalitzar alguns 
dels  càmpings tal i com es plan-
teja en el nou POUM. 

Salvador Tordera, del PP, va 
recordar la feina feta per l’exregi-
dor Celestino Lillo per millorar 
la zona. Tordera i Catalán també 
van lamentar els problemes per 
poder treure sorra per assegurar 
la platja. yy

BLANES

L’Associació d’Arts, Bolets i 
Natura (ASARBONA), ha mun-
tat aquesta tardor exposicions de 
bolets a 5 escoles i instituts de la 
població de Blanes.

A la mostra, hi ha un mínim 
de 50 espècies, segons explica 
Josep Alum, portaveu de l’enti-
tat, “els 50 són els més habituals, 
però, normalment arriben a les 
70 o 80 espècies”.

A més de l’exposició, es fa un 
treball previ amb els professors 
perquè puguin explicar el tema a 

classes, “cada centre organitza les 
visites a la mostra, segons la seva 
conveniència i els mateixos mes-
tres fan l’explicació pertinent”. 
En el cas de l’Institut Serrallarga 
hi va haver un parell de xerrades 
a càrrec dels membres de l’entitat 
organitzadora de la mostra.

Durant 21 anys, cada tardor, 
ASARBONA, muntava una ex-
posició de bolets per al públic en 
general, que també visitaven els 
escolars. Fa uns anys, quan es 
van eliminar moltes subvencions 
públiques, van decidir centrar la 
seva activitat a nivell escolar. yy
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SELvA - MARESME

Divulgació, sensibilització 
i entreteniment es combinaran 
per obtenir els fons que per-
metran sensibilitzar i donar un 
important impuls econòmic a 
la recerca en l‘ictus i les lesions 
medul·lars i cerebrals traumàti-
ques en la 25a edició de la Ma-
rató de TV3 i Catalunya Ràdio, 
que es farà el diumenge 18 de 
desembre i estarà presentada 
pels periodistes Helena Garcia 
Melero i Ramon Pellicer.

L‘ictus és una pèrdua sobta-
da de les funcions cerebrals cau-
sada per un accident vascular. A 
Catalunya és la primera causa 
de mort en les dones i la tercera 
en els homes. Cada any n‘hi ha 

més de 13.000 casos, 1.300 dels 
quals en pacients més joves de 
55 anys. Tot i sobreviure a l‘ic-
tus, un 45% de les persones afec-
tades tindran una discapacitat 
motora, sensitiva, cognitiva, de 
la parla o de la comprensió amb 
greus repercussions en la quali-
tat de vida. Només a Catalunya, 
900 nens tenen una discapacitat 
causada per un ictus. 

Al món, cada any l‘ictus afec-
ta prop de 17 milions de perso-
nes i causa la mort de 6 milions. 
És la primera causa d‘incapaci-
tat i, segons els experts, es con-
vertirà en l‘epidèmia del futur, 
ja que en tindrà una de cada sis 
persones.

En aquests 25 anys de Ma-
rató s‘han recollit més de 150 
milions d‘euros i s‘han engegat 
157 projectes de recerca en els 
que han participat més de 7.000 
investigadors.

Aquestes darreres setmanes 
hi ha hagut 5.000 conferències 
informatives arreu del país a 
càrrec de 350 professionals de 
la salut. També s’ha publicat el 
disc i el llibre de la Marató.

A casa nostra, s’han progra-
mat nombroses activitats: festi-
vals, venda de llibres, mercats 
solidaris, desfilades, curses, ca-
nicros... Totes amb el mateix ob-
jectiu: recollir diners per fomen-
tar la investigació. Es preveu que 
enguany es faran més de 3.000 
activitats populars als carrers 
de Catalunya i 2.400 voluntaris 
participaran en la recollida de 
donatius telefònics. yy

el dia 18, la Marató de tv3

marató 2015. Foto tino Valduvieco

SOCIETAT

2a caminada WalK4aMe de 
lloret de Mar

tots amb carolina!

Hour Code Day

Junts per l’ame a la plaça pere torrent. Foto m.a. Comas

sortida de la caminada. Foto Yoyo

pau Gerez i albert sanz visiten les aules. Foto aj. blanes

La caminada solidària començà 
diumenge a dos quart de deu 
del matí de la plaça Pere Torrent 
amb un recorregut de 4 Km. Al 
llarg de tota la jornada hi va 
haver moltes més activitats a 
la mateixa plaça en el marc de 

la Festa Junts per l’AME. L’ob-
jectiu, recollir diners perquè a 
l’Hospital Sant Joan de Déu pu-
guin investigar sobre aquesta 
malaltia. Junts per l’AME, des 
de la seva creació, ha recollit 
50.000 euros. yy

Carlos Salgado ha mobilitzat la 
societat blanenca amb l’objec-
tiu de recuperar la seva filla. La 
mare de la Carolina es va em-
portar la seva filla a Rússia dos 
dies abans de fer-se un judici 
per la custòdia de la nena. El seu 
pare mou cel i terra per recupe-
rar-la, però necessita diners per 

poder pagar els advocats i altres 
despeses. El diumenge 11 de de-
sembre s’ha fet una caminada 
popular. També s’ha posat a la 
venda números per a una pa-
nera. Salgado té molt clar, “que 
m’enfronto a una cursa de llarg 
recorregut en un país que no és 
de la Unió Europea”. yy

El Col·legi Santa Maria de Bla-
nes ha organitzat enguany per 
primera vegada una experièn-
cia força singular que ha impli-
cat alumnes i professors de tots 
els cicles. Es tracta de l’Hour 

Code Day, un moviment global 
amb la finalitat de fer visible la 
programació i el coneixement 
de la informàtica a les esco-
les. Arreu del món hi va haver 
150.000 activitats. yy

«En 25 anys s’han 
recollit 150 MEuR i s’han 

finançat 157 projectes 
d’investigació»

«Enguany s’han fet 5.000 
xerrades informatives i 

es preveu 3.000 activitats 
per recollir diners»
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El Bisbat, propietari del pa-
lau vescomtal, l’Ajuntament de 
Blanes, el Consell Comarcal i 
l’Associació Amics del Palau dels 
Vescomtes han signat un conveni 
de col·laboració.

L’esforç conjunt per recuperar 
i posar en valor aquest espai que 
forma part del patrimoni històri-
co-cultural municipal i comarcal 
s’anirà traduint en l’establiment 
d’acords, així com en la realització 

d’accions específiques. Per això, 
cadascuna de les quatre parts s’ha 
compromès a diferents línies d’ac-
tuació. Una de les més destacades 
és que tant l’Ajuntament de Blanes 
com el Consell Comarcal de la Sel-
va impulsaran la recerca de fons 
públics destinats a finançar obres 
o actuacions de millora del palau 
dels vescomtes. 

Un altre compromís de les 
dues administracions és promoure 
aquest espai dins les accions de di-

fusió dels indrets més emblemàtics 
i els itineraris i/o activitats promo-
gudes a nivell local i comarcal. Per 
la seva banda, el Bisbat de Girona, 
com a propietari del palau vescom-
tal, accedeix a facilitar les accions 
que s’acordin realitzar per a la dig-
nificació i millora de l’espai. 

En qualsevol cas, les actuaci-
ons que es vulguin emprendre en 
la finca hauran de ser expressa-
ment autoritzades pel Bisbat de 
Girona. yy

BLANES

Actualment, la dessalinitzadora 
de la Tordera funciona a la meitat 
de la seva capacitat. Genera entre 10 
i 12 hectòmetres cúbics anuals que 
s‘injecten a la xarxa de la Selva lito-
ral i l‘Alt Maresme. Ara fa mig any, 
però, la Generalitat va modificar-ne 
el contracte d‘explotació perquè la 
planta rendeixi al 100% de la seva 
capacitat (que és de 20 hm3/any).

Això serà una realitat al 2017 i 
la meitat d‘aigua dessalinitzada s‘en-

viarà cap a l‘Àrea Metropolitana de 
Barcelona amb un objectiu clar, re-
duir pressió sobre el Ter. L‘aigua ar-
ribarà fins a la planta de Cardedeu i 
des d‘aquí cap a Barcelona a través 
d‘una nova canonada que es cons-
truirà en els propers mesos.

Aquesta és una de les mesures 
que s‘inclouen dins del triangle es-
talvi-regeneració-dessalinització 
amb el qual la Generalitat vol abai-
xar de manera tangible el transvasa-
ment cap a l‘Àrea Metropolitana. yy

Revaloritzar el patrimoni del 
vescomtat de cabrera 

la dessalinitzadora, 
a ple rendiment

signatura del conveni de col·laboració. Foto aj. blanes

interior de la planta. Foto aCN
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el Gran Recapte

aniversari i homenatge

assemblea anual

recollida d’aliments al Caprabo de l’estació. Foto Yoyo

Homenatge a alfons serrano. Foto m.a. Comas

pere Gual explicant les darerres novetats. Foto Yoyo

Milers de voluntaris es van mo-
bilitzar el darrer cap de setmana 
de novembre arreu de Catalu-
nya per aconseguir aliments pe 
als més necessitats. Càritas de 
Blanes va aconseguir recollir 
més de 15.000 kg, A Lloret de 

Mar es van aconseguir 12.000 
kg i a Tordera, es van superar els 
6.000 kg. Són només tres exem-
ples de la mobilització ciutada-
na per ajudar a les famílies amb 
menys recursos. Es demanava 
oli, llet, conserves... yy

Coincidint amb la Festa Ma-
jor de Sant Romà de Lloret de 
Mar, Nova Ràdio Lloret va ce-
lebrar els seus primers 25 anys 
d’història. Hi va haver una 
festa al Teatre i un homenatge 

a una persona que ha seguit 
l’actualitat esportiva des dels 
inicis de l’emissora, l’Alfons 
Serrano, que ho deixa aquest 
mes de desembre. yy

El Centre Catòlic de Blanes ha 
acollit la reunió anual dels socis 
i amics de l’Associació Kuwonku 
que treballa des de fa anys a 
Gàmbia, una iniciativa d’en Pere 
Gual i la Roser Bitlloch que 
cada cop té més col·laboradors. 

A banda de l’objectiu principal, 
centrat en l’agricultura i la ra-
maderia, al llarg dels anys s’han 
anat afegint altres projectes, re-
lacionats amb l’ambulatori i l’es-
cola del poble.  yy



desembre de 201624   LA MARINA ESPORTS

Màxima rivalitat 
a 3a catalana

Xavi Marina prepara un llibre

SELvA - MARESME

El grup 16 de la 3a Catalana de 
futbol reuneix dos equips de Lloret 
(Lloret B i Penya Barcelonista), un 
de Blanes (Ca la Guidó), el Tordera 
i el Malgrat, el que assegura partits 
de màxima rivalitat pràcticament 
cada jornada.

Els companys de lliga també 
són de municipis molt propers: 
Tossa, Vidreres, Caldes de Malave-
lla, Santa Coloma de Farners o Bre-
da, per posar només uns exemples.

Molts jugadors han estat en 
més d’un d’aquests equips. Tots 
juguen per afició i es combinen jo-

ves que acaben la seva etapa com a 
juvenils amb veterans que ja estan 
en la recta final de la seva carrera 
futbolística.

Després de 14 jornades, el Cal-
des és líder amb 39 punts i el Tossa, 
segon amb 36. El Tordera és 6è (24 
punts i un partit menys); el Ca la 
Guidó, 10è (19 punts); el Malgrat, 
13è (15 punts); el Lloret B, 14è (14 
punts i un partit menys), i la Pe-
nya Barcelonista de Lloret 17è (6 
punts).

Després de la jornada del 18 de 
desembre, la competició s’aturarà 
fins passat festes. yy

BLANES

En aquest llibre, que es pre-
sentarà per la Diada de Sant Jordi, 
parlarà de 30 curses amb la seva 
fitxa tècnica, el mapa de la zona 
per on transcorre, fotografies i 
les vivències que ha tingut a cada 
prova. La majoria són proves en 
condicions extremes i fetes molt 
lluny de Blanes.

El llibre es dividirà en quatre 
parts, segons les característiques 
de les proves: muntanya, selva, de-
sert i neu.

Segons Marina, aquesta era 
una idea que li rondava pel cap i 
que ara es podrà concretar. “Feia 
temps que li donava voltes per ex-
plicar en un mateix espai, revista o 
llibre, totes les vivències que des-
prés de cada cursa escric i guardo. 
Libros.com m’ha ofert la possibili-
tat i ja fa setmanes que hi treballo”.

L’objectiu inicial és cobrir 
l’edició de 200 exemplars gràcies 
al micromecenatge. Des del 12 
de desembre i fins al 21 de ge-
ner es poden fer aportacions de 

20 euros a libros.com. Tothom 
que faci l’aportació rebrà un lli-
bre on hi constarà el nom de les 
persones que han ajudat al seu 
finançament, ”En farem més per 
poder-los vendre després de la 
presentació”.

En aquests moments, Xavi 
Marina ja està totalment recu-
perat del trencament de menisc 
que va patir a l’estiu. De cara el 
2017, treballa per poder com-
petir al Marroc, Gàmbia, Iran i 
Cambotja. yypartit CF tordera 3-Ca la Guidó 1. Foto Joan Ferrer

Xavi marina en plena cursa

Aquest espai està disponible

per a la vostra empresa

Tel. 660 08 90 90

cursa de Nadal 

sortida de la cursa del 2015. Foto m.a. Comas

LLORET DE MAR

 L’Ajuntament de Lloret de Mar 
organitza la Cursa de Nadal que se 
celebra el dissabte, dia 24 de de-
sembre de 2016, a les Pistes Mu-
nicipals d’Atletisme de Lloret de 
Mar i al circuit urbà que recorre 
Lloret de Mar. 

L’Ajuntament compta amb el 
suport tècnic del Club d’Atletis-
me Lloret - La Selva i del Club La 
Sansi.

Els organitzadors han previst 
sis categories: infantil (1.000 me-

tres), aleví (1.000), benjamí (600), 
prebenjamí (300), caganius (100) 
i Cursa de Nadal de 5.000 metres.

 Les inscripcions es poden fer 
per Internet en el web www.lloret.
cat i a l’app Lloret Smart o bé de 
manera presencial a: 

- El Puntet, av. de Vidreres, 58. 
- El Puntet de Fenals, plaça de Fenals. 
- Oficina de Turisme de l’av. de les 
Alegries, 3. 
- Oficina d’Esports i Pistes Muni-
cipals d’Atletisme a l’av. del Rieral, 
12-14.

 El nombre d’inscripcions està 
limitat a 1.000 (adults) i 400 (cur-
ses de promoció).

Tindran premis els 3 primers 
homes i les 3 primeres dones de la 
cursa absoluta, així com el partici-
pant i la participant de més edat. 

Tots els corredors tindran un 
obsequi record de la seva partici-
pació que consistirà en una meda-
lla per als participants a les curses 
infantils de promoció i d’una sa-
marreta per als participants ins-
crits a la cursa de 5 km. yy
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La decoració del carrer tapioles. Foto Yoyo

Lectura de pla. Foto Yoyo

Les boies de la discòrdia. Foto m.a. Comas

BLANES

L’Associació Kedem? de Blanes 
dissenya una decoració nadalenca 
sostenible amb el medi ambient al 
centre de Blanes. 

L’entitat, que dóna suport a 
persones adultes amb discapaci-
tats intel·lectuals, va rebre l’encàr-
rec d’un grup de comerciants del 
carrer Tapioles, i ha fet un mun-
tatge que inclou llums alimentats 
amb energia solar.

Manou Mesas, de l’Associació 
Kedem?, recorda que no s’ho van 
pensar dues vegades “Ho vam tro-
bar genial, vàrem veure-ho com 
una magnífica oportunitat de fer un 
pas més. Tot suma, i a més ja saps 
que nosaltres ens apuntem a un 
bombardeix, a tot el què signifiqui 

que ells i elles siguin protagonistes”.

La propera cita que proposa 
l’Associació Kedem? tindrà lloc el 
dissabte 17 de desembre, a les 6 de 

la tarda, a l’Esbarjo Parroquial. Es 
tracta del muntatge teatral Naixe-
ment Pop V.3.0 que han preparat els 
membres del grup Kedem Teatre, 
sota la direcció de Maria Sola. yy

BLANES

 El grup blanenc lletraminúscu-
la  ha presentat un nou projecte al 
voltant de la figura de Josep Pla. Si 

el darrer acte fou la lectura de frag-
ments del poeta nord-americà Walt 
Withman, la nova proposta se cen-
tra en l’escriptor i periodista català 

Josep Pla. L’acte Llegir Pla constà 
d’una lectura d’un guió original 
d’Elisa Sola a partir de fragments 
de Pla i d’altres escriptors que han 
escrit sobre l’autor de l’Empordà 
petit.

 El text fou interpretat per Isa-
bel Brunet, Assumpta Duñó, Joana 
Fernández i Alèxia Roura. La di-
recció escènica era d’Aitor Roger i 
la direcció d’art, de Pere Box. 

Lletraminúscula és una agrupa-
ció de blanencs (impulsada pels es-
criptors Joan Adell i Ramon Freixe-
net) que organitza, amb la col·labo-
ració de creadors de diferents disci-
plines, propostes per redescobrir o 
interpretar grans artistes. També es 
treballa per la difusió d’obres i crea-
cions d’escriptors locals. yy

LLORET DE MAR

El diumenge 4 de desembre 
hi havia prevista la tradicional ti-
rada l’art que organitzava el grup 
Xino-Xano per tancar el calendari 
d’activitats de l’any.

La tirada, però, no es va fer 
perquè segons va denunciar el 
grup organitzador, no es van re-
tirar les boies de senyalització de 
la platja i qué qualifiquen d’actitud 
negligent del consistori, especial-
ment de la Regidoria de Platges. 
El Xino-Xano, en un comunicat 
assegura va sentir-se menystingut 
després d’haver recuperat aquesta 
pràctica ara fa 37 anys. yy

Decoració nadalenca de Kedem

llegir pla amb lletraminúscula

el Xino-Xano critica 
l’ajuntament de lloret de Mar
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Dia 14
Nascuts per LLegir 
piaNíssimo...! amb en Jeep 
Gasulla. Biblioteca Comarcal.
A les 10.30 h, a la Sala Infantil

XerraDa sobre La marató 
De tV3, DeDicaDa a L’ictus 
i lesions medul·lars i 
cerebraLs traumàtiques.
A les 19 h, a la Sala Roberto 
Bolaño de la Biblioteca.

DeL 14 aL 18
actiVitats a faVor De La 
marató De tV3 organitzades 
per les entitats locals: marxa 
d’orientació nocturna (dia 16), 
encesa d’espelmes i berenar (17), 
venda de llibres de segona mà 
(18) i cursa canicros (18)

Dia 15
Tallers e-biblio: aprèn a 
utiLitzar eLs LLibres
eLectròNics amb la Conchi 
Fernández Marassa. De les 10 h a 
les 12 h a la Sala Roberto Bolaño 
de la Biblioteca.

Club de leCTura infanTil: 
Harry Potter i la pedra filosofal de
J.K. Rowling. A les 17 h a la 
Biblioteca Jove.

Dia 16 
DoNació De saNg. 
Organitza Banc de Sang i Teixits.
De les 10 h a les 14 h i de les 16 h 
a les 21 h a la Sala Roberto Bolaño 
i Biblioteca Jove.

cLoeNDa DeL curs / Jam 

sessioN soLiDària amb 
creu roJa JoVeNtut. 
piNXo time bLaNes. A partir 
de les 21 h. Espai Morralla. 

Dia 17 
festiVaL De NaDaL De 
gimNàstica rítmica
Club Rítmica Blanes Vitry/Club 
Esportiu Blanenc. Ciutat Esportiva.
D’11 a 13 h i de 17 a 19 h

obra De teatre 
“NaiXemeNt pop V.3.0”
Kedem-TeaTre 
Dirigit per Maria Sola. De les 18 h 
a les 20 h. Esbarjo Santa Maria 
de Blanes. 

Dies 17 i 18 
tot assaJaNt, pastors i 
misteris. Grup dels Pastorets 
de Blanes/El Mirall. Teatre de 
Blanes. A les 22 h (dissabte) i a les 
19 h (diumenge)

Dia 18
amics DeL casiNo
El Palau dels Vescomtes de 
Cabrera, una joia blanenca a 
redimir. D’11 a 13 h.

Matí: fesTiVal Kenpo-KaraTe 
iNfaNtiL De NaDaL. Ciutat 
Esportiva

coNcert De NaDaL / Banda 
Cobla Santa Maria. Passeig de 
Mar. A les 12.30 h

Dia 21 
fira De saNt tomàs
c. Ample, Muralla, Raval i plaça 
d’Espanya. De 9 h a 21 h.

Dia 22
Hora DeL coNte quaN 
arriba eL NaDaL, amb País de 
Xauxa. A les 18 h a la Sala Roberto 
Bolaño de la Biblioteca.

Dia 23
Taller: mirem el sol a la 
bibLioteca. 12 h.

caNtem NaDaLes amb 
barretiNa i samarra.
A les 19 h a la Sala Infantil de la 
Biblioteca.

Dia 24 
cercaViLa caNtaDa 

NaDaLes NeNs De sa
carboNera / Organitza ABBC 
/ Carrers del centre. D’11.30 a 
12.30 h

caga tió / acció cuLturaL 
es ViVer. De 17 h a 19 h. 
C/ Muralla, 28

DeL 27 aL 4 De geNer
parc De NaDaL (més 
informació a: www.blanes.cat/
nadal)

DeL 27 aL 30
WorLD futsaL cup V / Ciutat 
Esportiva. Tot el dia.

Dia 15
Cine Club adler: Cinema i 
DoNa
Projecció de Les amigues de 
l’Àgata. Teatre Lloret. 21 h

Dia 16
espai off: el bon lladre
Pub Gerry´s, al carrer Hospital 
Vell, 14. 21 h

Dia 17
caNtaDa popuLar 
D’HaVaNeres taLLers
Cantada de havaneres. Museu del 
Mar. 17-19 h

NaDaL a LLoret
Espai infantil - Inflables i food 
trucks. A les 17 h, actuació d’en 
Flusky i el Sr. Pla del Club Super3. 
“El càsting del Flusky”. A les 
17:20h actuació musical infantil. 
Plaça Pere Torrent. 11-21 h

el raCÓ dels ConTes:
“El hombrecito verde ”. A 
càrrec de la Cia. La Nona Teatro 
Espectacle en castellà. Casa 
Cultura- Biblioteca. 11.30 h

coNcert De NaDaL aLba De 
prima-uniÓ lloreTenCa-
iNfaNtiL JuVeNiL. Església 
Parroquial Sant Romà. 21 h

coNcierto De 
NaViDaD asociacióN 
HispaNoamericaNa
Teatre de Lloret. 21 h

Dies 17 i 18
actiVitats a faVor
De La marató De tV3
Diferents propostes. 9-22 h

Dia 18
festiVaL De patiNatge 
artístic. Pavelló Esports 
Municipal. 9 – 21 h

XXXi fira DeLs saNts 
metges. Festa popular. Plaça 
Església. 9 h

NaDaL a LLoret. Espai infantil. 
Inflables i food trucks

- 17 h. Gran rua de personatges 
infantils. Sortida del passeig Jacint
Verdaguer - c. Cervantes - plaça 

de l’Església - c. Sant Pere  - c. 
Torrentó - plaça Pere Torrent.
- 18 h. Animacions musicals
- 19 h. Gran espectacle infantil,
plaça Pere Torrent. 11-21 h

Kid’s & us lloreT:
“tHe eLf’s iNVeNtioNs”
Teatre de Lloret. 12 / 13 h

TeaTre: “els pasToreTs”
Casal de l’Obrera. 18 h

Dia 21
Cine Club adler:
“aHora sí, aNtes No”
Teatre de Lloret. 20.30 h

Dia 23
el raCÓ dels ConTes: 
“carta aLs reis De país De 
XauXa”
Casa Cultura- Biblioteca. 18 h

Dia 24
cursa De NaDaL De saNt
siLVestre popuLar De 
LLoret. Pistes Atletisme. 10-13 h

eXposició De Diorames
8/12, 01/01 de 10 -14  - 16-20 h
24/12, 31/12 de 10-14  - 16-18 h
25/12, 1/01 de 10-14 h
Capella dels Sants Metges

coNcert De NaDaLes missa
DeL gaLL. Església Parroquial 
Sant Romà. 23.30 h

Dia 26
TeaTre: “els pasToreTs”
Casal de l’Obrera. 18 h

Dia 31
caNtaDa popuLar
D’HaVaNeres taLLers
Museu del Mar. 17-19 h

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE BLANES

LLORET AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR
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MARESME AGENDA FACILITADA PER RÀDIO MARINA

Dia 15
Calella
preseNtació DeL LLibre 
Amor totAl, de la calellenca 
Laia Noguera i Clofent (Editorial 
La Garúa). 19 h, a la Biblioteca 
Can Salvador de la Plaça.

xerrada - Col·loqui “Arriba 
Nadal i hi ha una cadira buida“. 
19.30 h, al local d‘Oncolliga
(c. Sant Joan, 8).

tauLa roDoNa sobre L’ictus
20.15 h. a la Sala d’Actes del Casal 
l’Amistat.

Cinema CiCle Gaudí: 100 
metres. A les 21 h, a la Sala 
Mozart, (Església, 91)

trobaDa popuLar amb 
motiu DeL 157è aNiVersari 
DeL far. 21.30 h, al Far de 
Calella.

Santa Susanna
reCiTal poèTiC nadalenC. 
17h. Al Local Social.

Dia 16
Calella
actuacioNs De música eN 
Viu i eN Directe. Una animació 
que es repetirà totes aquestes 
festes amb diverses activitats.
18 - 20 h, al Centre Comercial.

coNcert
22 h, al Cafè de la Sala Mozart.

malgrat de mar
L’Hora DeL coNte. 
L’escuDeLLa De coNtes De 
NaDaL. 18 h Sala de la Biblioteca 
la Cooperativa
 
ciNema
The duke of Burgundy de Peter 
Strickland. 22 h Centre Cultural

Pineda de mar
Ja Ve nadal (pessebre 
ViVenT musiCal) 
Plaça Espanya 19.30 h

tordera
coNcert De NaDaL De 
L’escoLa De música.
Centre de Formació Artística del 
Teatre Clavé. 17 h. Sala Gran del 
Teatre Clavé

coNcert De NaDaL, a càrrec 
de la Cobla de Palafolls. Es farà al 
Local de l‘Esplai 

preseNtació DeL caLeNDari 
De mitoLogia cataLaNa 
2017 de l‘autor Dani Rangil i 
presentació del relat El fermall 
del rei Elf, inclòs en el llibre 
Començar de zero i altres 
narracions, a càrrec de l‘autor 
Fèlix Rabassa. A les 19 h a la 
Biblioteca.

Santa Susanna
tarDor De coNtes.
18h. Al Local Social.

Palafolls
taLLer De DibuiX i piNtura. 
A partir de les 17 h, al Local Jove 
Can Batlle.

Dia 17
Calella
actiVitats De La marató De 
TV3: rifa, fanalers, sopar…

iNauguració DeL pessebre 
DeL museu. 17.30 h, al pati del 
Museu-Arxiu Municipal.

iNauguració DeL pessebre 
De La ciutat. 18.30 h, a la plaça 
de l’Ajuntament.

iNauguració De La 27a 
eXposició De pessebres 
i Diorames. 19 h, a la Sala 
d’Exposicions del Casal l’Amistat 
(Amadeu, 55).

primera represeNtació 
DeL pessebre ViVeNt. 20 h,  al 
centre històric de la ciutat.

Pineda de mar
caga tió, a càrrec de la Penya 
Barcelonista de Pineda de Mar. 
Plaça Espanya 12 h.

zambombá (cantada de 
nadales flamenques) amb 
XocoLataDa soLiDària a 
benefici dels més desfavorits i 
recapte d’aliments a càrrec de
l’Associació Cultural Hermandad 
Nuestra Señora del Rocío de 
Pineda. Plaça d’Arles de Tec 17 h.

curts per a La marató, a 
càrrec de CinemArt. Donatiu 3 €
per a La Marató. 
Auditori, cinema 18 h.

arribaDa De La LLum De 
La pau, a càrrec de l’AEG 
Montpalau. Lectura del conte 
de Nadal i xocolatada solidària a 
benefici de La Marató de TV3.
A les 20 h. Plaça Catalunya 18 h.

coNcert De NaDaL De La 
coraL JuVeNiL De La 
parròquia. 
Església de Santa Maria 20 h.

Santa Susanna
festa De La LLum per La pau, 
a càrrec de l’AEiG Montagut (El 
Cau). A la plaça Catalunya. Tarda. 

La compaNyia La magNòLia, 
ceLebra eLs seus 30 aNys 
amb l’obra Amb la Ràbia al Cos.
17.30h. Al local social, teatre.  

caNtaDa De NaDaLes a 
càrrec de les corals Laetare i 
Contrapunt. 20.45 h. A l’Església.

tordera
2a fira De NaDaL. A la plaça de 
l’Església, de 10 h a 20 h

pessebre ViVeNt a càrrec dels 
nens de catequesi. A les 18 h a 
l’Església.

festiVaL De DaNsa cristiNa 
LLobet, a la Pista de l’Amistat. A 
les 20 h.

coNcert De NaDaL a les 21 h. 
a l‘Església de Sant Esteve. 

pessebre ViVeNt aL VeïNat 
De saNt pere. De 18 h a 20 h a 
l’entorn de l’ermita.

La caLDera quiNa al Local 
d’ACR Pere Cot. 
Els caps de setmana i festius fins 
al 8 de gener (Dissabtes a partir 
de les 20 h. Diumenges i festius a 
les 18 h).

Palafolls
taLLer “arriba NaDaL ViNe 
a fer maNuaLitats”. De 10.30 
a 13.30 h a la Biblioteca Enric 
Miralles.

Dia 18
Calella
actiVitats a faVor De La 
marató al llarg de tota la 
jornada.

46è coNcert De NaDaL De 
sarDaNes i música per a 
cobla, a càrrec de la Cobla 
Montgrins. 12 h, a la Sala Mozart, 
tradicional.

taLLer famiLiar com eNs 
Vestim? Crea, pinta i retalla. 
12 h, al Museu del Turisme.

quiNa De NaDaL. A les 17 h, a 
l’Espai Mercat. 

segoNa represeNtació DeL 
pessebre ViVeNt. 19 h, al 
centre històric de la ciutat.

Pineda de mar
ceLebració DeLs actes 
ViNcuLats a La marató De 
tV3 (més informació a www.
pinedademar.cat) Plaça Catalunya 
i al pati de Can Comas.

iNauguració DeL pessebre 
muNicipaL. A les 12.30 h, plaça 
Catalunya.

espectacLe famiLiar. Un
bosc de cames, a càrrec de Farrés 
Brothers i Cia. A les 18 h, Auditori.

malgrat de mar
coNcert De NaDaL. A càrrec 
de la Coral Atzavara. 19 h Església 
de Sant Nicolau.

tordera
pessebre ViVeNt al veïnat de 
Sant Pere. De 18 a 20 h a l’entorn 
de l’ermita. 

torDera amb La marató De 
tV3. mercat soLiDari a favor 
de la Marató de TV3, de 9 a 14 h, 
parades amb guardioles per la 
Marató. 

patge reiaL a la pl. Miquel 
Martí i Pol. D’11 a 13 h.

Santa Susanna
actes per La marató De tV3 
a la plaça Catalunya. A partir de 
les 10.30 h. 

auDició De sarDaNes amb 
La cobLa iLuro. Al Pavelló 
Municipal. 18.30 h. 

Palafolls
paLafoLLs amb La marató 
De tV3. Fira, quina, actuacions, 
vermut... 

Dia 19
Palafolls
cLub De Lectura. 19.30 h a la 
Biblioteca Enric Miralles. 

Dies 19 i 20
Palafolls
auDicioNs De piaNo aL miD.  
A les 19 h, a càrrec dels alumnes 
de l’Escola de Música i Dansa

Dia 20
Palafolls
Decoració NaDaLeNca DeL 
LocaL JoVe caN batLLe. 17 h.

festiVaL De DaNsa orieNtaL 
i briNDis aL casaL De La 
DoNa. A les 17.30.

Dia 21
malgrat de mar
taLLers De NaDaL per 
Decorar La bibLioteca. 
Per Montse Bonet. 17 h. Sala de 
la Biblioteca la Cooperativa 

cLub De Lectura. El fil de 
plata de Lluís-Anton Baulenas. 
19 h. Sala de la Biblioteca La 
Cooperativa.

Pineda de mar
taLLer De bomboNs De 
NaDaL. Centre Cívic Poblenou 
17.30 h.

Dia 22
Santa Susanna

taLLer De postaLs De NaDaL, 
a càrrec de Mireia Córdoba a la 
Biblioteca. 16 h.
 
tordera
coNcert De NaDaL DeLs 
NeNs i NeNs De L’escoLa 
D’HortsaViNyà a les 11:30h a 
l’Església d’Hortsavinyà

Palafolls
traDicioNaL coNcert De 
NaDaL. A les 19.30 h, a l’Església 
de Santa Maria. A càrrec de la 
Coral Palatiolo.

Dia 23
Calella
torNeig soLiDari De futboL
8 h, al Camp de Futbol de Mar.

fiNaL De La campaNya 
NaDaLeNca amb eL sorteig 
De 3 VaLs De compra. 12 h, al 
Mercat Municipal.

fiNaL De La campaNya De 
recoLLiDa De JoguiNes. 13 h, 
a la Fàbrica Llobet-Guri.

caga tió. 18 - 20 h, al Mercat 
Municipal.

Joventut Artística presenta: eLs 
pastorets (Jonàs i Mataties i 
les temptacions de Naïm).
19 h, a la Biblioteca Can Salvador 
de la Plaça.

Pineda de mar
festa De NaDaL i eXposició 
DeLs trebaLLs reaLitzats 
aL ceNtre cíVic. Centre Cívic 
Poblenou 17.30 h.

malgrat de mar
tot JugaNt o creaNt
11 i 17 h. Plaça de l’ Església

tió soLiDari. Cal portar 
productes d’higiene personal a 
benefici del Banc dels Aliments
12.30 i 18:30 h. Plaça de l’Església
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L’AgENDA

MARESME AGENDA FACILITADA PER RÀDIO MARINA

Palafolls
cercaViLa De NaDaLes. 
A partir de les 17.30 h, sortida 
des del Fòrum Palatiolo. A càrrec 
de la Banda de Palafolls.

tordera
caga tió popuLar. De 18 h a 
20 h a la plaça de l’Església.

Dia 24
Calella
torNeig soLiDari De 
futboL. 8 h, al Camp de Futbol 
de Mar.

caga tió moNumeNtaL.
18 h, a la plaça de l’Església.

Pineda de mar
coNcert De NaDaL a càrrec 
de la Jove Orquestra de Cambra 
del Masnou. Auditori, 12 h.

pHotocaLL amb eL pare 
NoeL, a càrrec de Gent de 
Pineda. Plaça Nova de Poblenou 
17 h.

caga tió a càrrec de l’AVV Unió 
de Poblenou amb la col.laboració 
de l’Associació de Comerciants 
Gent de Pineda. Plaça Nova 18 h.

malgrat de mar
circuit De boLes gegaNts i 
iNfLabLes. 11 h. Av Mediterrània

tordera
pare NoeL popuLar 
organitzat per l’Associació de 
Comerciants de Tordera Centre.

dia 25 (nadal)
Calella
iNici cercaViLa De 
preseNtació DeL 
capgròs freDoLic amb 
L’acompaNyameNt 
De capgrossos DeLs 
gegaNters i graLLers De 
caLeLLa. 11 h, a la plaça del 
Mercat.

20a graN baNyaDa 
NaDaLeNca. 12 h, a la platja 
(zona de les barques)

coNcert De NaDaL a càrrec 
de la Coral Laetare. 20 h, a 
l’Església de l’Escola Pia.

Pineda de mar
eLs pastorets De piNeDa. 
Sala Gran del Centre Cultural i 
Recreatiu, 19 h.

Dia 26
Calella
arribaDa DeLs patges DeLs 
reis D’orieNt, que es dirigiran 
a l’Església de l’Escola Pia per  
recollir  les cartes de tots els 
infants de Calella. 11 h.

graN  zoNa LúDica 
iNfaNtiL i iNfLabLes. 
11  - 15 h, al pati de l’Escola Pia.

quiNa De NaDaL. 17 h, a 
l’Espai Mercat.

primera represeNtació 
dels pasToreTs: L’Estel de 
Natzaret, de Ramon Pàmies, 
a càrrec de Joventut Artística. 
18 h, al teatre Orfeó Calellenc 
(Església, 249).

coNcert De VaLsos i 
poLques de J. Strauss amb 
l’Orquestra Simfònica Harmonia
19 h, a la Sala Mozart.

Pineda de mar
auDició De sarDaNes a 
càrrec de la Cobla La Principal de
Cassà. Plaça Catalunya, 12 h.

arribaDa DeL patge reiaL, 
a càrrec de l’AVV de les Creus. 
Masia Mas Rafart, 12 h. 

malgrat de mar
pastorets a càrrec de Grup de 
Teatre Germanor. 18 h, al Centre 
Cultural

tordera
ConCerT de sanT esTeVe: 
“Nadal a ritme de swing”. A les 
19 h. Sala Gran del Teatre Clavé.

Santa Susanna
pessebre ViVeNt, a la Masia 
de Can Ratés. 18h. 

Palafolls
coNcert De saNt esteVe i 
preseNtació DeL LLibre De 
NaDaL. A les 12 h, al Casal d’Avis 
Centre. 
Concert a càrrec de la Banda 
de Palafolls i presentació del 
llibre Cases amb eixida i hort. 
Aproximació als orígens urbans 
de Palafolls. Segles XVI-XX, de 
Xavier Salicrú Siscar.

DeL 27 aL 30
tordera
parc De NaDaL 
tampataNtam al Pavelló de 
l’avinguda Països Catalans en 
l’horari 11-14 h i de 17-20 h 

malgrat de mar
caVaLLet musicaL a peDaLs
16 h plaça J. Anselm Clavé.
Activitat adreçada a infants de 0 
a 8 anys

DeL 27 aL 30 i DeL 2 aL 4
Palafolls
parc iNfaNtiL Juga Juga 
(matí i tarda). Al gimnàs de 
l’Escola Mas Prats, per a nens de 
3 a 6 anys. Al Palauet, per a nens 
de 6 a 12 anys.

NaDaL JoVe a caN batLLe. 
Totes les festes.

Dia 27
Pineda de mar
taLLer De faNaLets amb 
materiaL recicLat.
Centre Cívic Poblenou, 17 h

taLLer De creiXemeNt 
persoNaL i risoteràpia per 
a famílies, a càrrec de GONG. 
Centre Cívic Poblenou, 17 h.

aCTiViTaT infanTil: Pintem 
el Nadal amb el Gènius i els 
seus amics. Biblioteca M. Serra i 
Moret, 18 h.

malgrat de mar
espectacLe iNfaNtiL
18 h a la plaça de l’Església

Dia 28
Calella
taLLer iNfaNtiL DeLs saNts 
iNNoceNts. 18  - 20 h, al 
Mercat Municipal.

Pineda de mar
taLLer De creiXemeNt 
persoNaL i risoteràpia per 
a famílies, a càrrec de GONG. 
Centre Cívic Poblenou, 17 h.

aCTiViTaT infanTil: Pintem. 
Biblioteca M. Serra i Moret, 18 h.

malgrat de mar
taLLer De LLufes
17 h Sala de la Biblioteca La 
Cooperativa 

Dia 29
Calella
ciNecLub El Gran Hotel 
Budapest. 21 h, a la Sala Mozart.

Pineda de mar 
taLLer De faNaLets amb 
materiaL recicLat. Espai Sara 
Llorens, 11 h.

Hora del ConTe: Històries 
nadalenques. Biblioteca M. Serra 
i Moret, 18 h.

espectacLe De màgia, El 
domador de puces. Centre Cívic 
Poblenou, 18 h.

Dia 30
Pineda de mar
aCTiViTaT infanTil: Pintem 
el Nadal amb el Gènius i els 
seus amics. Biblioteca M. Serra i 
Moret, 18 h.

fLameNco y copLa eN 
famiLia. Auditori, 22 h.

tordera
actuació DeLs pastorets 
El Somni del Rabadà a càrrec 
de ACR Pere Cot . A les 19 h al 
Teatre Clavé.

Dia 31
Calella
saNt siLVestre caLeLLeNca.
10 h, al passeig Manuel Puigvert.

cercaViLa amb carrossa 
De L’Home DeLs Nassos, 
sortida des de la cantonada 
del Rierany dels Frares. 18 h, al 
carrer de l’Església.

Pineda de mar
actuació De gerarD 
borreLL, sHoWmag. Plaça 
Nova de Poblenou, 11 h.

arribaDa DeL patge reiaL. 
Plaça Nova, 12 h.

arribaDa DeL patge reiaL.
Pati Can Comas, 12 h.

ceLebració De cap D’aNy 
amb música, raïm i caVa.
Plaça Catalunya. 00 h.

malgrat de mar
L’Home DeLs Nassos
11 h plaça de l’Església

Santa Susanna
recoLLiDa De cartes a 
càrrec DeL patge reiaL.
11 a 14h. a la plaça Catalunya.

tordera
festa cap D’aNy aL paVeLLó 
poLiesportiu de l’avinguda 
dels Països Catalans.  

Dia 1

Calella
obertura DeL far per 
Veure sortir eL soL amb 
música i XocoLata amb 
Xurros. 5  - 9 h.

Pineda de mar
baNyaDa De cap D’aNy a 
càrrec de la Colla dels Valents. A 
la platja dels Pescadors.

eLs pastorets De piNeDa. 
A les 17 h. Sala Gran del Centre 
Cultural i Recreatiu.

Dia 5
caVaLcaDes De reis.
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RODALIES AuTOBuSOS

tRANsPORts PÚblIcs

 BLANES  - BARCELONA (Renfe)

FEINERs

6.05 6.17 6.33 6.48 7.05 7.17

7.35 7.47 8.17 8.48 9.16 9.46

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  - gIRONA (Renfe)

FEINERs (transbord Maçanet - Massanes)

7.16 8.16 10.15 12.16 14.14 16.15

18.15 20.14 22.18 - - -

- - - - - -

FEINERs (directes)

7.46 9.15 11.16 13.16 15.15 17.15

19.15 21.12 - - - -

FEstIus (transbord Maçanet - Massanes)

7.45 8.45 9.45 10.45 11.37 13.37

14.44 15.44 16.44 17.37 18.42 19.44

19.44 20.45 22.13 - - -

 gIRONA (Estació de bus) - LLORET DE MAR

FEINERs

7.30 8.45 10.00 11.00 12.15 13.15 14.30

15.30 16.30 17.30 18.30 19.30 20.30 -

dIssAbtEs

8.45 10.00 12.15 15.30 20.30 - -

dIuMENGEs I FEstIus

10.00 15.30 20.30 - - - -

  BARCELONA (Aeroport del Prat) - BLANES (Estació)

10.15 11.15 13.15 15.15 16.40 18.15 22.30

- - - - - - -

 BLANES (Estació) - BARCELONA (Aeroport del Prat)

4.00 5.00 6.45 9.30 12.30 14.30 17.00

- - - - - - -

 LLORET - BLANES (centre) - BLANES (Estació Renfe)

FEINERs 7.15 - 20.55 cada 20 min

FEstIus 8.00 - 21.00 cada 30 min

 BLANES (Estació Renfe) - BLANES (centre) -  LLORET 

FEINERs 7.00 - 21.20 cada 20 min

FEstIus 8.00 - 21.00 cad 30 min

 LLORET  - BLANES (Estació Renfe)

6.40 7.00 7.20 - 20.50 cada 30 min 21.15 21.40

BLANES (Estació Renfe) -  LLORET 

7.00 7.20 - 22.50 cada 30 min

LLORET DE MAR (Estació de bus)  - gIRONA

FEINERs

6.30 7.30 9.00 10.00 11.00 12.00 13.30 14.30

15.30 16.30 17.30 18.30 19.30 - - -

dIssAbtEs

7.30 9.00 11.00 14.30 19.30 - - -

dIuMENGEs I FEstIus

9.00 14.30 19.30 - - - - -

BLANES (Estació de bus)  - gIRONA (Estació de bus)

FEINERs

6.30 7.05 7.30 9.00 11.00 14.00 15.50 18.20

dIssAbtEs FEINERs 9.00 15.45 -

dIuMENGEs I FEstIus - - -

LLORET DE MAR (Estació de bus)  - BARCELONA

7.00 8.00 10.00 13.45 19.15 - -

de dilluns a divendres laborable 15.45

BARCELONA - LLORET DE MAR (Estació de bus) 

9.15 10.15 12.00 17.30 20.30 - - -

de dilluns a divendres laborable 13.30

 gIRONA (Estació de bus) - BLANES (Estació de bus)

FEINERs

8.30 11.30 13.15 14.30 15.30 17.30 19.00 20.00

dIssAbtEs FEINERs 13.15 19.00 -

dIuMENGEs I FEstIus - - -

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 - - -

 BLANES (Estació) - BARCELONA (Estació del Nord)

6.45 9.30 10.00 14.30 17.00 - -

- - - - - - -

 BARCELONA (Estació del Nord) - BLANES (Estació)

9.00 14.00 17.30 19.00 23.10 - -

- - - - - - -
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Farmàcies de guàrdia
BLANES

LLORET

adreces i telèfons

adreces i telèfons

Desembre - Gener

Desembre - Gener

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

FARMÀCIA BASTÉ
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
FARMÀCIA S. MORERA
Av. Josep Pla i Casadevall, 9
Tel. 972 377 525
FARMÀCIA E. gILABERT
C. Comte ramon borell, 6-8
Tel. 972 362 689

BARTRINA 
SuREDA-CASAMOR
RAMON 
TuRON 
MORELL
guILLEM 
gRIMA 
ALTIMIR
ADELL 
ADELL 
PuJOL 
OMS
BARTRINA
SuREDA-CASAMOR
RAMON 
TuRON 
MORELL
guILLEM
gRIMA
ALTIMIR 
ADELL 
ADELL 
PuJOL 
OMS
BARTRINA
SuREDA-CASAMOR
RAMON

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1
2
3
4
5
6
7
8
9

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16 
17 
18 
19

dimecres
dijous
divendres
dissabte
diumenge
dilluns
dimarts
dimecres
dijous
divendres
dissabte
diumenge
dilluns
dimarts
dimecres
dijous
divendres
dissabte
diumenge
dilluns
dimarts
dimecres
dijous
divendres
dissabte
diumenge
dilluns

dimecres
dijous
divendres
dissabte
diumenge
dilluns
dimarts
dimecres
dijous
divendres
dissabte
diumenge
dilluns
dimarts
dimecres
dijous
divendres
dissabte
diumenge
dilluns
dimarts
dimecres
dijous
divendres
dissabte
diumenge
dilluns
dimarts
dimecres
dijous
divendres
dissabte
diumenge
dilluns
dimarts
dimecres
dijous

ECONOMIA LOCAL

DSlc performance

Nova Farmàcia

Un dels vehícles de dsLC al port de blanes

Façana Farmàcia susanna morera

BLANES

Les persones que busquin un 
vehicle únic i exclusiu el poden 
trobar a la carretera de Malgrat, 
35 de Blanes. Manel Rabasa, pri-
mer a nivell particular, i després 
amb el seu equip, treballa des de 
finals dels 90 per oferir les perfor-
mance més minimalistes.

S’han especialitzat en mar-
ques com ara Porche, BMW, Mer-
cedes i el Grup VAG. També són 
importadors de diverses marques 
reconegudes arreu del món com 
ara Rotiform, Akrapovic o Air-
Lift.

Viatgen constantment a fires 
especialitzades per poder oferir 
als seus clients un producte dife-
rent i especial. yy

LLORET DE MAR

La Farmàcia Susanna Morera 
està situada a l’avinguda Josep Pla 
núm 9, al barri del Rieral, per do-
nar servei a la població de Lloret 
de Mar.

A partir del 2017, obrirà 365 
dies l’any amb horari ininterrom-
put de 9.00 a 22.00 h

Té una àmplia oferta en pro-
ductes naturals i de bellesa amb 
promocions permanents.

Cada setmana s’organitzen ac-
tivitats relacionades amb la salut i 
la bellesa com ara xerrades o cos-
mètica en cabina.  yy

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.
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de a 22 h a 22h (24h) Façana del nou concessionari

BLANES

AM 94 Motor és un Conces-
sionari Oficial Mitsubishi Motors 
amb una àmplia experiència en el 
sector automobilístic que ha obert 
un nou punt de venda a Blanes. 
L’empresa va ser fundada l’any 
1994 i des d’aquell moment l’ob-
jectiu dels seus responsables ha 
estat oferir al client un servei de la 
més alta qualitat complint sempre 
amb els paràmetres de la marca 
Mitsubishi Motors. Té tres instal-
lacions a Girona, Figueres i Olot i 
ara ha obert una quarta a Blanes, 
concretament a la ctra. Accés Costa 
Brava, 138-A. Més informació a la 
pàgina web: www.am94.com. yy

aM 94 Motor, S.a. 
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ANuNCIS PER PARAuLES PuNts dE dIstRIbucIó dE LA MARINA

BLANES

LLORET DE MAR

 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
Mas cuní

 20 CAPRABO
carrer ses Falques

 21 E.S. SARAS
Avinguda Europa

 22 PASTISSERIA guTIÉRREZ
Guilleries / cantonada ter

 23 PASTISSERIA guTIÉRREZ
Gavarres

 24 PASTISSERIA guTIÉRREZ
Vila de lloret

 25 gALP HOSPITAL
Accés costa brava

 26 gALP POLÍgON
carretera de l‘estació

 27 PASTISSERIA guTIÉRREZ
cristòfol colom

 28 CAPRABO
cristòfol colom

 1 AJuNTAMENT DE LLORET
Plaça de la Vila

 2 FARMÀCIA JORDI MARTÍNEZ
carrer Emili Martínez Passapera

 3 EL CLIP (Ferblanda)
carrer carme

 4 PERFuMERIA xALOC
carrer sant Pere

 5 PEIxATERIA PuJOL
carrer Vicenç bou

 6 FLORIST. EL MuNDO DE CARMEN
Plaça lluís companys

 7 MERCAT MuNICIAL
carrer sènia del Rabich

 8 FOLDER
carrer sant Pere

 9 COFFEE ‘N CRuNCH
Avinguda Vidreres

 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

Contractació d‘anuncis per paraules
- COMPRA vENDA PARTICuLARS: 
Gratuït (dues publicacions)
- IMMOBILIÀRIA I PROFESSIONAL: 15 €
- SERvEIS PROFESSIONALS (autònoms): 10 €

Contractació exclusivament 
a Ràdio Marina de 
15 a 18 h o per correu a 
publicitat@radiomarina.com

Bressol marca Micuna
Amb barana corredera per un fà-
cil accés i dues alçades possibles 
de somier. Es regala matalàs. Molt 
bon estat. Preu 125€. 
tel. 600 768 238.

 

generador motosoldador
de 6000w marca Honda con solo 
190 horas de uso por la mitad de 
su precio en tienda. 678 870 901

venc per 300€ portàtil Acer 
nou a estrenar
Venc per 300€ portàtil comprat 
aquest mes de maig: 
guillermocaba@gmail.com.
tel. 644 472 077 - Acer Aspire.

Conjunt nòrdic per a bressol 
Amb interior desmuntable i pro-
tectors laterals per les baranes del 
bressol. bon estat. Preu 45€. tel. 
653 998 340. 

Neteja en general. 
Cuidar gent gran
senyora amb experiència i 

econòmica, cerca feina de neteja 
a domicilis. telèfon de contacte
640 289 185

Comença a guanyar diners de 
manera fàcil. Curs de borsa
Aprèn a interpretar les senyals de 
compra i venda. Només 21 hores.  
truca al 972 33 21 39

Lloguer habitació
llogo habitació amb dos llits i wc 
en pis particular a zona cèntrica 
de tossa. tel. 655 613 066
  
venc tablet Blackberry Play-
book 64 gB
Venc tablet blackberry Playbook 
de 64Gb, per 150€ . Funciona per-
fectament. xpsaura@gmail.com 
 
Compro objectiu Nikon
M’interessaria un objectiu com-
patible NIKON zoom no més 
de 105 mm. 
contacte: aidaf16@gmail.com

Llandes Skoda Octavia
Venc joc de 4 llandes d’alumini 
de 15 polzades per skoda Octavia 
2a generació. bon estat. 
tel. 600 768 238. 100€.

Nòrdic per a bressol
Interior desmuntable amb cre-
mallera. tel. 653 998 340.

T‘agrada cuidar-te per dins i 
per fora?
Et volem donar l‘oportunitat de 
conèixer una línia de productes 
100% frescos, 100% naturals i 
100% ecològics.

demana‘ns més informació per 
WhatsApp o telèfon al 688955205 
o per mail al:
info@naturecologic.com
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ENTREvISTA A MARTÍ BOADA  (dOCTOr eN CIÈNCIes AmbIeNTALs, GeÒGrAF I NATUrALIsTA)

“per entendre el bosc no només cal ser un científic, 
sinó també un poeta i un gran observador ”

martí boada explica l’exposició sobre els 40 anys d’investigació. Foto a. montaño

martí boada amb la pinya més gran del món i la més petita. Foto almudena montaño

ALMuDENA MONTAÑO INDIA

És la persona que probablement co-
neix millor el massís del Montseny. 
L’ha estudiat i analitzat en tots els seus 
aspectes: la flora, la fauna, els habi-
tants, la seva evolució... Ha caminat 
entre els seus boscos, l’ha observat, 
olorat i gairebé s’ha fos amb el seu 
paisatge. Martí Boada (Sant Celoni, 
1949) és doctor en ciències ambientals 
i llicenciat en geografia. Actualment 
és professor titular de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB) on, 
a més de la docència, també investi-
ga a l’Institut de Ciència i Tecnologia 
Ambientals (ICTA) i al Departament 
de Geografia. A l’ICTA és el director 
del grup de recerca Conservació, Bio-
diversitat i Canvi Global. Per celebrar 
els seus 40 anys d’investigació sobre el 
medi ambient, ha creat l’exposició 40 
anys de recerca a l’entorn del medi, que 
es pot visitar a Hostalric fins al 16 de 
desembre i després a Arbúcies.

Quan va descobrir que volia dedi-
car-se a estudiar la natura?
Sense proposar-m’ho, jo sempre he 
observat la natura. Ja de petit passa-
va hores i hores escoltant el cant dels 
ocells amb el meu pare, que havia 
sigut caçador. Vaig estar molts anys 
observant la natura, aprenent d’ella 
sense tenir estudis reglats.

I per què decideix formar-se aca-
dèmicament?
L’any 1983 vaig estar a casa de Nel-
son Mandela, a Sudàfrica, i em va dir 
una cosa que em va marcar la resta 
de la meva vida. “No oblideu mai 
que la causa del futur de la huma-
nitat és la cura del medi ambient”. I 
vaig canviar l’actitud. De mirar flore-
tes vaig passar a preocupar-me pels 
altres i vaig començar a formar-me 
acadèmicament. 

Així va poder tenir una visió més 
àmplia del paisatge i més científica.
Sí. Vaig creuar el mètode de la gent 
del territori amb el mètode cientí-
fic. Però per a mi té igual valor un 
catedràtic que un pagès, perquè cal 

estar en contacte amb la natura per 
poder-la estudiar. 

No es pot investigar només des del 
laboratori, cal trepitjar el territori.
Per entendre el  bosc no només cal 
ser un científic, sinó també un poeta 
i un gran observador.

Ha trepitjat els boscos de gairebé 
tot el planeta. Quin és el seu pro-
per viatge?
Ara al desembre marxo al desert de 
Chihuahua, al centre de Mèxic, a es-
tudiar el pi culminícola, que és únic, 
només es troba en una zona d’alta 
muntanya.

Què vol saber d’aquest pi?
Com una conífera ha arribat a colo-
nitzar un espai tan hostil, amb unes 
temperatures tan baixes i variables. 
Passa de grans insolacions estivals a 
molt baixes temperatures a l’hivern. 
Morfològicament s’ha adaptat i no ha 
crescut gaire per poder sobreviure.

Per què li interessen tant els pins?
Són arbres molt primitius, que ocu-
pen nínxols ecològics molt diversos. 
Actualment tinc una col·lecció ex-

posada de 70 espècies de pinyes, que 
representen gairebé el 40% de totes 
les espècies del planeta. Tenim la pi-
nya més gran i la més petita, les que 
només s’obren si es cremen i algunes 
altres també molt peculiars amb for-
mes originals.

Com treballa quan fa una investi-
gació al bosc?
Quan arribo al territori, ja sé què 
vaig a estudiar. Agafo mostres, faig 
moltes fotos, ho observo tot. El viat-
ge l‘acostumo a fer sol, amb el suport 
logístic dels investigadors de la uni-
versitat del lloc de la recerca, i quan 
torno a casa amb tot el material ens 
posem a treballar amb un equip de 
recerca de més d‘una vintena d‘in-
vestigadors.

Quantes fotos ha anat recopilant 
en els seus 40 anys d’investigació?
Tenim 300.000 imatges de gran 
qualitat.

Amb quin equip fotogràfic tre-
balla?
Una càmera de fotos Cànon EOS 7 
i una EOS 5. Un objectiu 400-300 i 
un fix 25-120. 

Després de veure tanta natura, 
quin dels espais que ha visitat li ha 
sorprès més?
El més espectacular ha estat el treball 
a l’Antàrtida.

Per què?
L’Antàrtida és una mena de síntesi 
dels grans problemes que té el pla-
neta. No és propietat de ningú, és 
un continent enorme que, aparent-
ment, no està masegat pels humans. 
És com una pàgina en blanc on van 
apareixent les primeres grans taques 
de les activitats humanes nocives. 

Quines sensacions li afloren con-
templant aquell paisatge?
Ploro d’emoció de tanta bellesa. Té 
un paisatge increïble, a més d’una ve-
getació admirable i una fauna molt 
curiosa amb uns animals molt fidels 
entre ells.

Me l’apunto a la llista de viatges 
pendents!
Sí, però també m’agraden molt els 
boscos i els deserts, que els trobo 
molt interessants. I el Montseny, 
que el tenim aquí al costat, és me-
ravellós.

Vostè és president del jurat del 
concurs Ecopropostes de Ràdio 
Marina des de la primera edició, 
fa 21 anys. Creu que aquests con-
cursos ajuden a que els joves tin-
guin consciència del territori?
Són molt interessants. Els joves ofe-
reixen noves maneres de veure l’en-
torn. Al nostre país caldria fer més 
concursos d’aquest tipus. A Estats 
Units està més de moda i la majo-
ria d’empreses industrials donen 
suport als joves perquè estudiïn la 
natura. 

Precisament vostè ha reiterat 
moltes vegades la importància 
que les empreses sàpiguen reuti-
litzar els seus residus. 
No estic en contra de les fàbriques, 
però vull que no contaminin i sàpi-
guen incloure els residus en el pro-
cés productiu. Un industrial que 
contamina no és un bon industrial. 
Si es fa bé, a la llarga surt més eco-
nòmic, contamina menys l’entorn i 
perjudica menys la salut de les per-
sones. 

Com recorda l’arribada de les pri-
meres fàbriques al voltant del riu 
Tordera?
Va ser una sorpresa. Els nens anà-
vem al riu perquè ens agradava 
veure com l’aigua es tenyia de color 
depenent del tint que feia aquell dia 
la fàbrica: vermell, groc... No érem 
conscients de la contaminació.

Per què és tan important saber 
què hi ha al riu?
Per als estudiosos, els animals que 
hi ha a la natura són com una analí-
tica de sang. Ens diuen moltes coses 
del seu estat de salut.

Quants llibres ha escrit en aquests 
40 anys de recerca a l’entorn del 
medi ambient?
Una vuitantena de llibres sobre la 
natura, sobretot sobre el Montseny 
i Catalunya, però també sobre la 
preservació del territori i el canvi 
ambiental global. yy

40 ANyS D’INvESTIgACIó

L’exposició 40 anys de recerca, a 
l’entorn del medi és important per 
veure l’evolució mediambiental de 
tot el món i, en detall, sobre els nos-
tres boscos. Però encara és més inte-
ressant si el propi Martí Boada et fa 
una visita guiada per la mostra, com 
vaig poder gaudir el passat 20 de 
novembre a Hostalric. Són 40 anys 
de recerca relacionada amb el medi 
ambient, estructurada en tres grans 
pilars: els problemes ambientals a 
nivell planetari amb els grans acords 
internacionals, la natura a Catalu-

nya amb els grans acords parlamen-
taris i el paper de les ONG, i la conca 
del riu Tordera, entre el Montseny i 
el Montnegre.
L’exposició també acull una mostra 
fotogràfica síntesi de les 300.000 
imatges que posseeix Boada amb els 
arbres més grans del món, els boscos 
més remarcables, la flora més signi-
ficativa, la fauna més sorprenent i la 
dimensió humana, així com la re-
lació entre els factors climàtics i els 
cicles dels éssers vius, entre d’altres.
Aquest intens treball de 40 anys li 
han merescut més d’una trentena de 
premis i reconeixements, així com la 

participació a nombrosos congres-
sos nacionals i internacionals.
A l’exposició es pot palpar l’univers 
de natura que ha envoltat la vida 
de Martí Boada. Sempre estudiant 
el paisatge i observant tot el seu en-
torn. Sap escoltar i interessar-se per 
la gent que troba al seu camí. Trans-
met aquesta passió compartida per 
la natura i, sobretot, per les perso-
nes. I, parlant, parlant, ens adonem 
que compartim una altra cosa: el 
nom dels meus dos fills són els ma-
teixos que el seu i el del seu germà. 
Tant de bo algun dia també puguem 
compartir algun viatge!


