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carnaval dE la cosTa Brava sud
Les colles de Tossa de Mar es converteixen en les grans protagonistes dels 
Carnavals de Blanes i Lloret de Mar.  

Lloret de Mar i Blanes han començat a treballar perquè els veïns decideixin 
algunes de les inversions d’aquest 2016.

noves propostes 
turístiques
Lloret de Mar s’uneix amb Giro-
na i Olot per promoure el turisme 
de congressos. Les tres ciutats van 
organitzar més de 230 actes l’any 
2015. Ara es promocionaran de 
manera conjunta.

Blanes i Vic també han unit es-
forços per promocionar recípro-
cament el turisme de proximi-
tat i la promoció econòmica. Les 
dues ciutats es consideren com-
plementàries. P. 16 i 17

operacions contra 
el tràfic de drogues
Localitzen més de 1.100 plantes 
de marihuana en dues operacions 
policials a Blanes.
La Policia Local de Blanes deco-
missa 950 plantes de marihuana 
en una plantació situada en un 
garatge. Pocs dies abans, la po-
licia va desmuntar un cultiu de 
marihuana per l‘avís d‘un pedia-
tra que té consulta al bloc on hi 
havia la droga i a qui molestava la 
forta olor. 

La Guàrdia Civil, d’altra banda,  
desarticula un grup criminal que 
traficava amb cocaïna a poblaci-
ons de Girona, Barcelona i Lleida.
La policia ha fet registres a habi-
tatges de Lloret de Mar, Argento-
na i Mataró. P. 13

Visita a la riera d’Arbúcies. Foto Escola Mn. Joan Batlle

solidaritat a primera línia de mar
El drama dels refugiats fa me-
sos que commociona Europa i 
genera milers de víctimes sen-
se que les autoritats donin una 
resposta adequada. Grècia rep 
la majoria d’homes, dones i 
nens que es juguen la vida a la 
recerca d’una millor vida. Jau-
me Torrado (Blanes) i Joel da 
Silva (Lloret de Mar) han tre-
ballat i treballen a primera lí-
nia de mar atenent les perso-
nes que arriben exhaustes a la 
costa. P.14

L’escola Mn. Joan Batlle de Blanes 
participa en el projecte Tàndem 
gràcies a un programa de tres anys 
promogut per la Fundació Cata-
lunya-La Pedrera i l’acompanya-
ment del Centre d’Estudis Avan-
çats de Blanes (CEAB-CSIC).

El programa, centrat en la vida de 
l’aigua, s’ha posat en marxa aquest 
curs i afecta a tots els 371 alumnes 
d’Infantil i Primària i els 31 pro-
fessors. P.3 Entre els primers ob-
jectius, formar als mestres i dotar 
de materia el laboratori. L’Esco-
la Mn. Joan Batlle celebrarà l’any 
vinent el 50è aniversari.

Arribada de refugiats a terra ferma. Foto Proactiva Open Arms Plantació a Blanes. Foto Policia Local
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Una discoteca i una llibreria 
han acollit els dos primers espec-
tacles del cicle Lloret Espai Off.

El 19 de febrer engegava a la 
Discoteca St.Trop la cinquena edi-
ció del Lloret Espai Off amb l’obra 
de teatre Wasted de la companyia 
Íntims Produccions dirigida per 
Iván Morales. Wasted és una de 
les obres sensació de la darrera 
edició de Fira Tàrrega, on va ex-
haurir entrades en totes les seves 
funcions. La proposta parteix del 
text original de Kate Tempest, una 
jove rapera, poeta i dramaturga 
britànica, i els Íntims Produccions 
són els primers a representar Was-
ted fora del Regne Unit.

El segon Espai Off de la tem-
porada ha escollit l’altell de la 
llibreria Can Gallissà per repre-
sentar-hi l’espectacle La Gent de 
la companyia valenciana Pérez&-
Disla. Un espectacle participa-
tiu que recrea la dinàmica d’una 
assemblea en què un grup de 
persones han de prendre una de-
cisió d’urgència. Una experiència 
grupal que posa en qüestió, amb 
humor i sense benevolència, el 
concepte de participació. 

El cicle es tancarà el diven-
dres 8 d’abril amb l’espectacle The 
Music Box a càrrec de l’actor llo-
retenc Pere Box, de Teatre de la 
Selva. Tal com va fer l’Espai Off 
la tardor passada amb l’estrena de 

l’obra U-bahn dels lloretencs Paco 
Moreno i José García, una vegada 
més vol apostar per la creació lo-
cal i per això ha programat un es-
pectacle que es farà amb el públic 
assegut en taules i cadires a dalt de 
l’escenari l’espectacle està basat en 
petites històries lligades amb te-
mes musicals. Un espectacle que 
el mateix Pere Box afirma que beu 
de les fonts més frikis que la seva 
ignorància il·lustrada li han per-
mès seleccionar.

El Lloret Espai Off va néixer 
la primavera 2014 amb un doble 
objectiu: per una banda crear pú-
blic, i de l’altra donar a conèixer 
el nou edifici del teatre a tota la 
població. yy
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lloret Espai off 2016

altall de Can Gallisà. Foto Yoyo

l’Editorial
Serveis Sanitaris

La comarca sense nom (Alt Maresme + Selva Marítima), que és 
l’àrea que cobreix aquesta publicació i que va des de Tossa fins 
Calella, pateix en alt grau les conseqüències de les retallades en el 
sector sanitari.
Per una banda es va patir la supressió d’alguns serveis de cada un 
dels dos Hospitals de Blanes i de Calella, per concentrar-los a un sol 
dels dos, imposant desplaçaments desmesurats als usuaris. Per altra 
banda, des de 2011 els Centres d‘Atenció Primària (CAP) no donen 
servei en horari nocturn.
Això ha portat un efecte col·lateral en la manca de servei de les 
farmàcies de torn, que, en no haver-hi servei nocturn de CAP en 
la seva població, no tenen farmàcia de guàrdia nocturna. Així que 
només Blanes per un costat i l‘agrupament Calella-Pineda per l‘altra 
tenen farmàcies de torn nocturn gràcies a la proximitat del seu 
Hospital.
El resultat de tot plegat és que els serveis sanitaris de proximitat han 
disminuït la seva accessibilitat per als usuaris de la nostra “comarca”.
Tot i admetre que ara no podem gaudir de tots els serveis que es 
van bastir en èpoques de major bonança, caldria modular millor les 
retallades per evitar tants inconvenients com han de suportar els 
usuaris de la Sanitat Pública de les nostres poblacions.
No sembla acceptable que per petites atencions sanitàries, a les nits, 
s’hagin de fer tants quilòmetres per arribar a un dels dos hospitals 
i encara menys haver de localitzar la única farmàcia de guàrdia, 
potser en un barri desconegut per als usuaris d’altres poblacions. yy
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L’escola Mn. Joan Batlle de Bla-
nes participa en el projecte Tàn-
dem gràcies a un programa de tres 
anys promogut per la Fundació 
Catalunya-La Pedrera i l’acom-
panyament del Centre d’Estudis 
Avançats de Blanes (CEAB-CSIC).

A les escoles Tàndem es con-
creta un projecte educatiu que 
gira a l’entorn d’una especialitza-
ció en una matèria que vertebra 
el currículum de les escoles, se-
gons explica Lídia Pastor, direc-
tora del Mn. Joan Batlle. “El cen-
tre s’especialitza en el nostre cas 
en ciències i un dels objectius és 
captar alumnes de tot el poble i 
no només del barri”. 

L’especialització s’aconsegueix 
a través del partenariat de centres 
educatius amb institucions de 
referència, amb l’assessorament, 
seguiment i finançament de la 
Fundació i la col·laboració del 
Departament d’Ensenyament.

Aquesta especialització pot vari-
ar segons la institució de referència 
que formi part del tàndem (músi-
ca, ciències, matemàtiques, audio-
visuals, etc.) i no comporta obviar 
les competències bàsiques que tot 
alumne ha d’adquirir. Al contrari, 
l’especialització vol ser un element 
clau per potenciar aquestes compe-
tències bàsiques.

El programa incideix en tres 
punts: motivació i formació acadè-
mica, dinàmica general del centre i 
entorn social de l’escola. El progra-
ma, centrat en la vida de l’aigua, s’ha 
posat en marxa aquest curs, afecta 
a tots els 371 alumnes d’Infantil i 
Primària i els 31 professors, segons 
explica Marga Calderón, cap d’estu-
dis del centre, “Els mestres rebem 
formació per part del CEAB i es 
programen activitats adequades a 
cada franja d’edat”. Entre les visites 
guiades per aquest curs 2015-16 hi 
ha la riera d’Arbúcies on s’estudia la 
vida aquàtica i els arbres de la zona, 
el delta de la Tordera i els Aigua-
molls de l’Empordà.

Les classes són eminentment 
pràctiques, “prima la manipulació, 
l’experimentació. Els llibres de text 

queden en un segon pla”, apunten les 
responsables de l’escola.

Un dels objectius d’aquest curs és 
dotar de material el laboratori. “Fins 
ara només teníem l’espai. Per comen-
çar, utilitzem el material que porten 
els científics. Quan s’acabi el progra-
ma, tindrem un laboratori completa-
ment equipat”, apunta Calderón.

A l’inici del curs, hi va haver una 
reunió informativa amb els pares 
dels alumnes i es va visitar el CEAB.

L’escola Mn. Joan Batlle ubica-
da al veïnat de Ca la Guidó de Bla-
nes complirà l’any vinent 50 anys. 
El curs 2008-2009 es van inaugu-
rar les noves instal·lacions després 
d’anys d’obres i de fer les classes 
a la zona de Can Borell. L’escola 
Mn. Joan Batlle està dissenyada 
per acollir tres línies. Actualment, 
però, només n’hi ha dues, el que 
facilita que hi hagi molt d’espai 
per a realitzar les diferents tasques 
docents. yy

l’escola Mn. Joan Batlle de Blanes s’especialitza 
en ciències

alumne treballant amb el quadern de camp. Foto Mn. Joan Batlle

Mestres formant-se a través de l’experimentació. Foto Mn. Joan Batlle

«escola, Ceab i Fundació 
Catalunya-La Pedrera 

treballen junts» «L’escola mn. Joan batlle 
celebrarà l’any vinent 50 

anys»
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El ple de febrer de l’Ajuntament 
de Blanes va estar marcat per la 
incorporació de dos nous regidors 
i les mocions que van presentar la 
Confraria de Pescadors i els dife-
rents grups de l’oposició.

En el segon punt de l’ordre 
del dia es van incorporar al ple-
nari Dafne Galvany (CIU) i Ma-
rio Ros (PSC), que cobreixen les 
places que van deixar vacants per 
raons personals Meritxell Salarich 
i Susana Ramajo. El que no es va 
concretar en aquell moment va 
ser el nou cartipàs municipal. El 
dimarts 8 de març s’ha fet pública 
la incorporació d’ERC al govern.

Els set primers punts de l’ordre 
del dia es van aprovar en 20 mi-
nuts. El debat de les vuit mocions 
va durar 2 hores i 40 minuts.

La que va generar més polè-
mica i crispació va ser la que pre-
sentava C’s sobre el reglament lin-
güístic. Sergio Atalaya va criticar 
el secretari, a qui va acusar de “fi-
libustero”, el que va generar les crí-
tiques de Joan Salmeron i l’alcalde 
Miquel Lupiáñez per la desconsi-
deració al treballador municipal i 
pel significat de “filibustero”. Per a 
C’s, “persona que obstrueix i difi-
culta”, per a EUIA-ICV, “un pira-
ta”. En el fons, un debat sobre l’ús 
del català i el castellà.

La Confraria de Pescadors va 
demanar i rebre per unanimitat el 
suport del consistori davant la situ-
ació que pateix el sector de la pesca. 
(Veure pàgina 7). També hi va ha-
ver unanimitat en les mocions rela-
cionades amb els habitatges socials 
presentades per EUIA-ICV, Batega 
per Blanes i la Plataforma d’Afectats 
per la Hipoteca, el 8 de Març, Dia 
de la Dona (EUIA-ICV i Batega per 
Blanes); el protocol educatiu sobre 
la tranfòbia i l’assetjament escolar 
(C’s) i la gestió del Consorci de Sa-
lut Maresme La Selva ((EUIA-ICV 
i Batega per Blanes).

No es van aprovar les mocions 
sobre el tancament de dues línies 
de P-3  (EUIA-ICV i Batega per 
Blanes) i encetar un debat sobre 
el model de poble (CUP). Aquesta 
darrera no es va aprovar amb el vot 
de qualitat de l’alcalde. 

HabitatgeS SocialS

Blanes vol convertir els antics 
pisos dels mestres de Carles Faust 
en habitatges socials.

Ho va proposar EUiA-ICV en el 
darrer ple i la proposta es va apro-
var per unanimitat. Primer, però, 
s’ha de demanar a la Generalitat 
que cedeixi l’ús dels habitatges. Els 
pisos són municipals, però fa anys 
es va cedir l’ús a Ensenyament.

La crisi ha aturat el desenvolu-
pament de diversos plans parcials 
on hi havia la previsió de fer habi-
tatges socials, segons recorda el re-
gidor d’EUiA-ICV, Víctor Catalan: 

“76 al pla parcial de Valldolig, 28 a 
Can Borell, 47 al pla parcial Costa 
Brava i 128 al Racó Blau”.

Els antic habitatges dels mes-
tres es dedicaran a emergències 
socials. “Abans, però, s’hauran de 
remodelar en profunditat”, segons 
explica l’alcalde Miquel Lupiáñez.

La moció també posa sobre la 
taula la possibilitat de fomentar les 
cooperatives de sessió d’ús. L’Ajun-
tament posa el terreny i un grup de 
persones o una entitat promou els 
habitatges en règim de cooperativa.

L’Ajuntament també està en ne-
gociacions amb entitats bancàries 
per aconseguir la cessió d’habi-
tatges de la seva propietat per po-
der-los dedicar a usos socials.

Aquesta ha estat l’11a mo-
ció que EUiA-ICV ha presentat 
aquests darrers anys sobre el tema 
de l’habitatge. yy

nous regidors i vuit mocions

el secretari municipal i els dos nous regidors. Foto Yoyo

antics pisos de mestres. Foto Yoyo

Dia D’anDaLuSia

Missa rociera

casa de cúllar de lloret

casa de andalucía de Blanes

Missa rociera. Foto M.a. Comas

desfilada de banderes. Foto M.a. Comas

Homenatge a José Sala. Foto aj. Blanes

La Peña del Graná de Lloret de 
Mar i Los Pueblos d’Illora van 
organitzar un cap de setmana 
d’activitats per celebrar la festa 
andalusa (28 de febrer). Entre 
aquests, la processó de la Vir-

gen de la Angustias, patrona de 
Granada, i una missa rociera a 
la parròquia. La gastronomia i el 
folklore típic de les terres anda-
luses no van faltar a la comme-
moració yy

La Casa de Cúllar va lliurar una 
placa a l’Ajuntament pel seu su-
port en el desè aniversari de l’en-
titat. També hi va haver un dinar 
i la tradicional desfilada de ban-

deres, una per a cada província 
d’Andalusia, encapçalada per 
l’alcalde de Lloret i el president 
honorari de l’entitat. La jornada 
va finalitzar amb un ball. yy

Enguany s’ha organitzat tot un 
dia d’activitats als antics pave-
llons. Fins ara s’havia fet un acte 
al teatre. Amb motiu del Dia 
d’Andalusia, cada any es dedica 
la celebració a una província del 
territori andalús. Aquest 2016 

ha estat el torn d’Almeria i per 
aquest motiu, l’entitat va buscar 
el blanenc o blanenca més gran 
que hagués nascut en aquesta 
província. Es tracta de José Sala 
Martínez, de 88 anys d’edat a qui 
li van retre un homenatge yy
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El projecte de pressupost parti-
cipat de Lloret de Mar està en ple 
desenvolupament. Aquestes darre-
res setmanes s’han fet les assemble-
es de zona per definir els projectes 
que presenta cada sector. El plenari 
va aprovar una partida de 500.000 
euros, uns diners que es reparti-
ran segons diversos paràmetres en-
tre les diverses zones, el que suposa 
que a cada sector es podrà tirar en-
davant un o més projectes, tot de-
penent dels costos. Ara els tècnics 
valoren la seva viabilitat, després hi 
haurà noves assemblees i els dies 13 
i 14 de maig els veïns podran votar 
quins projectes tiren endavant.

Aquestes són algunes dels pro-
jectes que s’han plantejat:

RieRal
- Millorar i condicionar la plaça 
Domènec Moner amb la construc-
ció d’una pista polivalent i la instal-
lació d’una zona de fonts amb sor-
tidors d’aigua, bancs i arbrat.
- Hort urbà en un solar municipal 
en desús del carrer Mas Pons.
- Espai de trobada i activitats per a 
gent gran aprofitant un local buit.

el MolÍ-MaS VilÀ-caN Ri-
balaigU
- Centre cívic que doni resposta a 
les necessitats del barri.
- Vigilant de barri.
- Instal·lació d’elements de gim-
nàstica per a persones grans a l’ai-
re lliure.

ZoNa SUD
- Redacció del projecte per fer un 
carril per a bicicletes i vianants a 
les Alegries.
- Neteja i manteniment dels pluvi-
als a La Soleia.
- Il·luminar l’avinguda Mare de 

Déu de Gràcia des de la rotonda 
de Fenals fins al Condado del Ja-
ruco.

caN Sabata
- Adequació del Parc de Can Sa-
bata amb un espai multiesportiu.
- Neteja, arranjament de la zona i 
reubicació dels contenidors de da-
vant dels números 1 i 3 del passat-
ge Senyora de Rossell.
- Millora de l’arbrat de l‘avinguda 
de les Alegries.

PUigVeNtÓS
- Centre cívic a Puigventós.
- Condicionament del parc infan-
til (substitució dels equipaments 
actuals, terra de goma i sorral).
- Col·locar 6 bancs i 8 papereres 
ubicades segons les necessitats del 
veïnat.

ZoNa eSt
- Parc infantil a Canyelles.
- Tancar el carrer França per evi-
tar col·lapses en època d’estiu.
- Millorar l‘estat del túnel de la 
Ronda Europa.

elS PeScaDoRS
- Local social i espai de magatzem 
per a l’associació de veïns
- Millores a l’espai públic.

ZoNa oeSt
- Paviment tou i gronxadors adap-
tats al parc del Puntet.
- Construir un parc infantil a la 
platja de Fenals. 

ZoNa ceNtRe
- Adequar els camins veïnals de la 
zona de Roca Grossa com a rutes 
verdes. 
- Recuperar les escales de Roca 
Grossa.
- Adequar com a parc públic la 
zona 18, parcel·les de propie-

tat municipal de la denominada 
“pota d‘elefant” de Roca Grossa. 

caN caRbÓ-MaS baell
- Substitució de la pista de ciment 
de Can Carbó per una zona verda 
i arbrada (av. Catalunya - carrer 
Barcelona).
- Condicionament de la plaça del 
Centre Cívic Can Carbó. 
- Servei de lavabos al parc de Can 
Xardó.

ZoNa NoRD
- Condicionament de la zona 
d’equipament situada a l’inici del 
carrer de l’Osona de la urbanitza-
ció de Lloret Blau. 
- Fabricació i col·locació de 6 
mampares per amagar conteni-
dors de les escombraries a Lloret 
Blau.
- Col·locar tres marquesines a les 
parades d’autobús de la L1.
 
NUcli aNtic
- Fer un inventari i eliminació de 
tots els rètols comercials en desús.
- Trasllat o soterrament dels con-
tenidors del passeig Camprodon i 
Arrieta, 29, davant Ed. Borodín.
- Fer un estudi per canalitzar el ca-
blejat per façana.

caN ballell
- Millorar la mobilitat del carrer 
Fusters.
- Pavimentació d’una part del parc 
(on ara es fa la festa del barri).
- Canviar la ubicació de la porta 
del centre cívic reforçada amb il-
luminació a la part superior.

Aquestes propostes, una ve-
gada avaluada la seva vialitat per 
part dels tècnics municipals, seran 
objecte de votació els dies 13 i 14 
de maig. Els projectes més votats 
seran els que es desenvoluparan. yy

 Els veïns decideixen

presentació dels pressupostos participats. Foto M.a. Comas
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La Confraria de Pescadors de 
Blanes va presentar en el ple ordi-
nari de febrer una moció per de-
manar el suport municipal en la 
seva lluita contra la crisi del sec-
tor pesquer. Va exposar la situa-
ció i les seves demandes Eusebi 
Esgleas, president de la Confraria 
de Blanes i de la Federació Cata-
lana de Confraries.

Aquestes darreres setmanes el 
sector ha fet veda per a facilitar 
la regeneració i creixement de les 
espècies, però només cobraran 15 
dels 30 dies. Les vedes del 2014 
i 2015 no s’han cobrat. A aquest 
problema, cal afegir-hi que les re-
serves de la Mediterrània cada 
cop es redueixen més.

Segons Esgleas, “la sobreex-
plotació de la majoria d’espècies 
de la Mediterrània és dues vega-
des superior al rendiment màxim 
sostenible. Cal un cop de timó”.

Els darrers estudis diuen que 
les meduses cada cop guanyen 

més terreny i la pesca il·legal po-
dria arribar al 50%, “hi ha molts 
ports sense llotja i el peix es ven 
directament. També cal desta-
car el gran impacte que genera la 
pesca esportiva”, apunta Esgleas.

Altres factors que perjudi-
quen el sector són: la manca de 
nutrients als rius, les extraccions 
de sorra, les prospeccions petro-
líferes o la gran quantitat de res-
tes de plàstic que es poden trobar 
arreu.

El canvi climàtic tampoc aju-
da gens. Segons els darrers estu-
dis presentats per Esgleas al ple-
nari, “Si la temperatura del fons 

del mar augmenta 3 graus, es ge-
nerarà un greu problema. Hi hau-
rà menys aliments i les espècies 
no tindràn de què alimentar-se”.

El plenari va donar suport 
unànime als pescadors tot desta-
cant que és un problema global, 
que el model econòmic basat en 
el benefici ràpid no ajuda gens i 
que també cal fer autocrítica.

L’alcalde Miquel Lupiáñez va 
destacar la importància del sec-
tor a la vila, “genera riquesa als 
treballadors, permet disposar 
d’una gastronomia de qualitat i 
també fomenta les visites turís-
tiques”.

Els acords de ple són tres:

1. Sol·licitar a la Secretaria 
General de Pesca del Ministe-
rio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente que, dins del 
marc normatiu europeu, adop-
ti un pla de vedes biològiques i 
remunerades per a les diferents 
modalitats pesqueres.

2. Sol·licitar, tenint en comp-
te que el sector pesquer català ha 
realitzat les aturades biològiques 
aprovades per als exercicis de 2014 
i 2015 i que la normativa de desen-
volupament del Fondo Estructural 
Marítimo y de Pesca FEMP 2014-
2020 té efectes des del gener de 
2014, que se sufragui retroactiva-
ment l’ajut corresponent. 

3. Sol·licitar a la Secretaria 
General de Pesca, a la Comissió 
Europea i a la Direcció General 
de Pesca de la Generalitat de Ca-
talunya la realització dels estudis 
biològics necessaris per a fer una 
diagnosi dels factors que influei-
xen en la disminució dràstica de 
les captures. yy

“les pesqueries del Mediterrani estan molt pitjor 
del que pensàvem”

eusebi esgleas intervenint al ple. Foto Yoyo

«La sobreexplotació 
de la mediterrània és 

dues vegades superior 
al rendiment màxim 

sostenible»

«La pesca il·legal podria 
arribar al 50%»

El sector pesquer de Blanes demana el suport de l’Ajuntament

Marina sand al ple 
i al carrer

Manifestació pels carrers de Lloret. Foto aCN

LLoRet De maR

Els problemes per cobrar els 
sous pendents, han generat diver-
ses actuacions dels treballadors de 
l’antic Hotel Selvamar, ara Mari-
na Sand al llarg del mes de febrer. 
Primer, una manifestació, i des-
prés l’assistència al ple.

La manifestació va recórrer 
els carrers més cèntrics de Llo-
ret. Dos dies després, van assistir 
al ple de la corporació i van rebre 
el suport dels regidors.

ICV-EUiA, va presentar un 

prec per fer costat als treballadors. 
L’alcalde Jaume Dulsat va assegu-
rar que les portes del seu despatx 
i la dels regidors de govern estan 
oberts pel que puguin necessitar. 
Pocs dies després hi va haver una 
trobada.

A les pancartes reivindicatives 
es podia llegir: Morosos! i Turdora 
SL, paga als treballadors. Els tre-
balladors van denunciar que ha-
vien rebut talons sense fons com  
a pagament pels sous endarrerits. 
Aquest mes de març ha de comen-
çar la temporada 2016. yy
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La SeLva - maReSme

El Síndic de Greuges va rebre 
l’any passat 523 queixes de ciu-
tadans del Maresme i 189 de la 
Selva. Pel que fa a consultes, des 
del Maresme en van sorgir 662 i 
la Selva 211.

Els ciutadans de Blanes (130), 
Lloret de Mar (46) i Caldes de Ma-
lavella (44) són els que més han 
contactat amb el síndic a la Selva. 
L’any 2015, l’Oficina del Síndic va 
visitar Blanes, Caldes de Malavella, 

Arbúcies, Vidreres i Breda.

Al Maresme, a Mataró, hi ha 
hagut 200 tràmits, 72 a Malgrat de 
Mar, 60 a Pineda, 54 a Tordera, 50 
a Calella, 17 a Palafolls i 9 a Santa 
Susanna. L’Oficina del Síndic va ser 
l’any passat a 12 poblacions de la 
comarca per rebre directament les 
queixes i consultes dels ciutadans. 
Entre els municipis visitats hi ha 
Calella, Malgrat de Mar, Arenys de 
Mar, Arenys de Munt i Canet. To-
tes aquestes dades es recullen a la 

memòria del 2015 que Rafel Ribó 
ha presentat al Parlament. 

Els temes que han generat més 
actuacions són els socials, els rela-
cionats amb el consum de serveis 
bàsics i el funcionament de l’admi-
nistració pública.

Al conjunt de Catalunya, l’any 
passat, el síndic va rebre 10.647 
queixes i 12.278 consultes. El sín-
dic va actuar d’ofici en 205 ocasi-
ons, cap a la Selva o el Maresme. yy

523 queixes al Maresme i 189 
a la selva

Telèfon 112

presentació de l’informe al parlament. Foto aCN

La SeLva - maReSme

Del total de trucades rebudes 
durant l’any passat pel 112 a nivell 
català, 1.368.181 van generar l’ac-
tivació de recursos d’emergències 
(trucades operatives), el 6,6% més 
que l’any anterior.

La revetlla de Sant Joan i el 
dia 26 de juliol (incendi forestal 
d’Òdena), van ser els dos dies de 
l’any en què el 112 va atendre més 
trucades, 11.008 i 9.848 trucades 
respectivament.

MaReSMe
Des del Maresme l’any passat es 

van fer 53.488 trucades al telèfon 
d’emergències 112, un 7,6% més 
que l’any 2014 (49.702 trucades). 
La majoria d’aquestes trucades van 
ser per demanar assistència sanità-
ria 19.847 (32%) davant les 17.969 
del 2014; per motius de segure-
tat 17.131 (32%) davant 16.215 el 
2014; 7.533 per motius de trànsit 
(14,1%) davant les 7.013 del 2014; i 
per incendis 2.468 trucades (4,6%) 
davant 2.030 trucades al 2014.

Un 35,7% de les trucades des 
del Maresme al 112 l’any 2015 es 

van fer des de Mataró (19.080 tru-
cades davant les 16.948 del 2014); 
4.053 avisos es van rebre des de 
Pineda de Mar (7,6%) respecte els 
3.634 avisos durant el 2014; i 3.212 
trucades es van fer des de Calella 
(6%) davant les 3.110 trucades del 
2014.

SelVa
Des de la Selva l’any passat es 

van fer 26.257 trucades al telèfon 
d’emergències 112, un 8,6% més 
que l’any 2014 (24.164 trucades). 
La majoria d’aquestes trucades, 
9.852 (37,5%), van ser per dema-
nar assistència sanitària davant les 

8.795 del 2014; per motius de se-
guretat 7.423 (28,3%) davant 7.032 
trucades al 2014; 4.777 trucades 
per motius de trànsit (18,2%) da-
vant 4.418 al 2014; i per incendis 
1.110 trucades (4,2%) davant 847 
trucades al 2014.

Un 25,3% de les trucades al 112 
l’any 2015 des de la Selva es van fer 
des de Blanes (6.640 trucades davant 
5.878 trucades al 2014); 6.374 avisos 
es van rebre des de Lloret de Mar 
(24,3%) davant 5.775 trucades el 
2014, i 2.074 trucades es van fer des 
de Maçanet de la Selva (7,9%) da-
vant 1.990 trucades durant el 2014. yy

El telèfon d‘emergències atén més de 2,6 milions de trucades.

inCLemènCieS meteoRoLògiqueS

Palmeres a la via

Problemes amb una bastida

Temporal a la mar

Via tallada a Calella. Foto tino Valduvieco

Bastida afectada pel vent. Foto pL Lloret

el passeig sense sorra. Foto M.a. Comas

Evacuen 60 passatgers d‘un tren 
que xoca contra una palmera 
que va caure a la via a Calella. 
Es va haver de tallar la circulació 

de trens entre Blanes i Barcelona 
i fer transbordaments en auto-
bús. No s’han de lamentar danys 
personals. yy

El darrer cap de setmana de 
febrer va estar marcat pel vent. 
Part d’una bastida de l’avinguda 
Just Marlès de Lloret de Mar va 
caure sense provocar danys per-

sonals. Es va haver de tallar el 
trànsit de la Riera per raons de 
seguretat i facilitar les tasques 
dels cossos d’emergència. yy

El temporal de llevant s’empor-
ta la sorra de la platja central de 
Lloret de Mar. La Policia Local, 

com a mesura de precaució va 
tallar el pas de vianants a la zona 
on l’aigua arribava al passeig. yy
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bLaneS

Des de la constitució de l’ajun-
tament 2015-19), el govern de Bla-
nes (PSC-CDC) només tenia 8 dels 
21 regidors. Ara, amb la incorpo-
ració d’ERC, en tindrà 10, a 1 de la 
majoria absoluta.

Arran de la renúncia de les 
regidores Susana Ramajo (PSC) 
i Meritxell Salarich (CiU) i la in-
corporació de Mario Ros i Dafne 
Galvany, l’alcalde va oferir a tots els 
partits de l’oposició, sis, la possibi-
litat d’entrar al govern. 

Després de setmanes de ne-
gociacions i converses, aquest di-
marts 8 de març s’ha presentat ofi-
cialment l’acord a tres bandes amb 
ERC. El nou cartipàs municipal es 
formalitzarà el dilluns dia 14 de 
març en un ple extraordinari que 
començarà a les vuit del vespre.

L’alcalde Miquel Lupiáñez 
(PSC), destaca que la proposta 
d’entrar al govern “era sense ide-
ologia amb l’objectiu de treballar 
per Blanes”.  

Àngel Canosa (ERC), ha agraït 
l’oferiment, “després de les elecci-
ons ja vàrem parlar sense arribar a 
un acord per la manca de temps i 
potser per la nostra inexperiència”.

Per Canosa, “ara cal treba-
llar per millorar el poble. No és 
moment de mirar enrere”. ERC 
destaca que un dels objectius era 
portar Transparència i partici-
pació, “i a partir d’ara seran dues 

de les nostres àrees de treball”.

L’alcalde explica que, “Salvador 
Tordera del PP no forma part del 
govern però negociarem amb ell de 
com ens pot ajudar”.

Lupiáñez i Joaquim Torrecillas 
(CDC) han destacat que l’antago-
nisme que hi havia hagut fins fa un 
any entre PSC i CiU –sempre que 
uns governaven, els altres eren a 

l’oposició–, ha desaparegut. Segons 
Torrecillas, “Les persones són fo-
namentals i l’objectiu de cooperar 
i no competir, és el nostre camí per 
millorar Blanes. En la diversitat 
d’opinions hi ha la riquesa per tirar 
el poble endavant”.

Després d’aquestes incorpora-
cions el govern queda dividit en 
tres grans àrees: Recursos interns, 
Territori i Serveis a les persones.

L’alcalde Miquel Lupiáñez es 
queda les àrees d’Activitats i Mer-
cats i Comunicació institucional.

Els nous regidors d’ERC tenen 
Serveis jurídics, Contractació, 
AMIC, Patrimoni i Recursos Tec-
nològics (Àngel Canosa) i Educa-
ció, Mobilitat, la ràdio municipal 
i Participació ciutadana (Albert 
Sanz).

Mario Ros assumeix les tas-
ques d’Acció Social i Cooperació 
i Solidaritat. Dafne Galvany serà 
la responsable de Promoció de la 
Ciutat, Fires, Turisme, Comerç i 
Empresa.

Pel que fa a la resta de regidors: 
Nicolàs Laguna lidera Hisenda i 
Recursos Humans; Pepa Celaya, 
Urbanisme, Seguretat i Protecció 
Civil; Juan José Navarro, Medi 
ambient, Enginyeria, Obra Públi-
ca i Brigades; Joaquim Torrecillas, 
Cultura i Festes, Arxiu Municipal, 
Biblioteca i Servei de Català; i Joel 
Comas, Esports, Salut i Joventut. yy

LLoRet De maR

El regidor del PP de Lloret de 
Mar, Enric Martínez, ha deixat el 
partit però continuarà com a regi-
dor del consistori.

Martínez, ha deixat la militàn-
cia del partit a causa dels casos de 
corrupció que impliquen els popu-
lars, “la direcció del partit no ha ac-
tuat amb contundència. El silenci i 
l’immobilisme no són respostes”, 
ha assegurat en declaracions a Rà-
dio Marina.

Des del 2013 també era asses-

sor a la subdelegació del Govern 
a Girona en matèria de seguretat i 
de relacions en l‘administració lo-
cal, “plego per principis. A Girona 
guanyava 2.700 euros bruts al mes. 
No ho faig per diners”.

Martínez, té clar, malgrat les pe-
ticions del partit perquè deixi l’acte 
de regidor que ell continuarà treba-
llant pel poble, “jo em vaig presen-
tar per treballar per Lloret i aquest 
serà el meu objectiu els propers 3 
anys. Ja vaig dir en campanya que 
les meves sigles eren les del PP però 
la meva bandera Lloret de Mar”. yy

Erc entra al govern de Blanes

Enric Martínez 
deixa el PPc

«PSC, CDC i eRC tindran 
10 dels 21 regidors del 

consistori»

«L’objectiu: cooperar i no 
competir per millorar el 

poble»

Canosa (erC), Lupiáñez (pSC) i torrecillas (CdC). Foto Yoyo

Les portes a noves incorporacions es mantenen obertes

enric Martínez jurant el càrrec. Foto M.a. Comas
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CoSta bRava SuD

El Carnaval de la Costa Brava 
sud ha estat marcat per la gran 
participació a les rues de Lloret 
de Mar, Blanes i Tossa. A Lloret, 
després de tres mesos sense pre-
cipitacions, la inestabilitat del 
diumenge dia 7 va obligar a sus-
pendre la rua prevista pel matí. 
Dissabte no hi va haver cap pro-
blema. El mateix diumenge a la 
tarda, Blanes va poder tirar en-
davant la multitudinària cercavi-
la, tot i que els organitzadors van 
estar pendents del temps fins al 
darrer moment.

Com ha passat en més d’una 
ocasió, les colles de Tossa de 
Mar tornen a guanyar a la rua de 
Lloret de Mar. Els Guapos, Ca-
nya i Conya, i els Tik Tak s’han 
emportat aquest 2016 els tres 
premis de la categoria de carros-
ses, mentre que, en comparses, 
els guanyadors han estat els llo-
retencs Welcome & Friends, les 
Drac’s de Tossa i La Mainada de 
Lloret.

En les categories pròpies de 
Lloret, la millor carrossa ha es-
tat la de Força AME i la finalis-
ta, Així Som, que tornarà a ser 
colla Carnestoltes l’any vinent. 
En comparses, la guanyadora ha 
estat Welcome & Friends, i la fi-
nalista, La Mainada. La resta de 
premiats de la rua han estat Els 
Guapos per la millor composició 

de carrossa i els Xauxa i Disbau-
xa, amb el premi a la gresca.

Hi van participar 22 colles i 
1.700 persones.

En el concurs de disfresses al 
carrer, en adults, primer premi 
per al Rei del Mar, segon per a 
Lámpara Libélula i tercer per a 
El Mundo de Alicia; en infantil, 
primer premi, per Amb un bon 
globus, segon, per a Aurores Bo-
reals i tercer, per a Massais Gar-
cia. Pel que fa al concurs al lloc 
de treball, primer guardó per a 
la Casa de Cúllar, segon per al 
Caprabo de Fenals i tercer per a 
la Pastisseria Alarcón.

El carrer comercial ha es-
tat el Mercat municipal diari; 
en dependències municipals, la 
Secció d’Educació; en escoles, 
primer premi, per a la Immacu-
lada Concepció i el segon, per al 
Pere Torrent, mentre que l’escola 
bressol Marinada ha guanyat en 
la categoria de la llar d’infants i 
la segona ha estat l’Estel.

blanes

A Blanes, es van lliurar un 
total de nou guardons, que su-
maven 5.800 € en total, atorgant 
tres primers premis en tres ca-
tegories: millors carrosses de 
Blanes, millors carrosses d’altres 
municipis, i millors comparses 
de tota la rua, indiferentment 
de la seva procedència. La Rua 
de Carnaval de Blanes d’enguany 
va comptar amb un total de 20 
carrosses i 14 colles o compar-
ses, desfilant prop d’un miler de 
persones.

En la categoria de les millors 
carrosses de Blanes, el primer 
premi ha estat per a l’entitat del 
barri de La Plantera, que repre-
sentava dolços i llaminadures; i 
el segon està inspirat en l’esclat 
dels artefactes pirotècnics del 
Concurs de Focs d’Artifici de 
la Costa Brava que se celebra a 
l’estiu (Esbart Dansaire Joaquim 
Ruyra). El tercer, per a Força 
AME, entitat que lluita contra 
la malaltia que va acabar amb la 
vida del petit Aram, amb un bo-
nic homenatge d’una papallona 
que emprèn el vol. 

Respecte a la categoria de mi-

llors carrosses forànies, cap dels 
espectadors que va presenciar la 
rua tenia cap dubte que qui aca-
baria guanyant el primer premi 
seria la de l’Associació Carnava-
lenca Els Guapos de Tossa, on 
destacava un gegantí lleó articu-
lat que tirava del carro d’un cen-
turió. En canvi, el segon i tercer 
premis van estar molt més re-
nyits, ja que l’ambientació de les 
respectives carrosses de les colles 
de Tossa (Canya i Conya) i Riells 
(Penya del Bon Rotllo) eren molt 
similars. 

La similitud quant a la ins-
piració dels tres motius que han 
merescut els tres premis en la ca-
tegoria de millors comparses, era 
innegable. Les tres disfresses: Au 
del paradís, Exèrcit alat i l’Encan-
teri del llac, tenien com a punt de 
partida criatures alades. Per això, 
es van lluir plomes d’extraordinà-
ries composicions cromàtiques 
blaves, taronges, grogues i negres, 
així com ocells multicolors.

Un viatge de més d’un segle 

Les imatges més antigues re-
collides a l’exposició es remun-
ten a finals del segle XIX, i fan 
un recorregut que s’allarga fins 
arribar als nostres dies. Prove-
nen de col·leccions particulars, 
de famílies de Blanes, àlbums 
municipals de l’Ajuntament i 
fons d’imatges cedits a l’Arxiu 
Municipal de Blanes, que és qui 

s’ha encarregat de fer la tria per 
decidir quines d’elles formaven 
part de la mostra. 

D’altra banda, a finals de 
l’any passat ja es va fer una cri-
da a les associacions de veïns del 
municipi, i a les entitats culturals 
lligades al carnaval perquè parti-
cipessin en la cessió de fotogra-
fies per enriquir la retrospectiva. 
Per completar aquest recorregut 
visual també s’ha comptat amb 
els vídeos enregistrats per TV 
Blanes durant molts anys, que 
formen part de l’arxiu visual que 
es remunta al 1994 gestionat a 
través del Servei de Comunica-
ció de l’Ajuntament. 

Especialment entranyables 
són les fotografies que corres-
ponen a finals del segle XIX i 
principis del s.XX, on apareixen 
diversos veïns del municipi dis-
fressats i posant per a la càme-
ra, alguns d’ells caracteritzats de 
personatges contemporanis del 
seu temps, com per exemple, 
el característic personatge del 
rodamón que immortalitzava 
al cinema de principis de segle 
Charlie Chaplin, en Charlot. Per 
altra banda, a les imatges en mo-
viment -on les més antigues es 
remunten a fa més de 20 anys-
, es poden identificar diversos 
personatges coneguts de la vila 
tot i la disfressa que llueixen, i 
reviure en algun cas actes que ja 
no es continuen fent. yy

les colles de Tossa de Mar, protagonistes del 
carnaval 2016

els Guapos de tossa. Foto M.a. Comas

imatges, vestits i fotografies històriques a Blanes. Foto Yoyo

«a Lloret només es va 
poder celebrar una de les 

dues rues previstes»

«a blanes, la novetat va 
ser la festa infantil del 

dissabte»

«a l’exposició hi havia 
fotos de finals del segle 

XiX»
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9a edició de l’ajuntament 
dels infants 

LLoRet De maR

El dijous 18 de febrer, es van 
celebrar a totes les escoles de Llo-
ret les eleccions de l’Ajuntament 
dels Infants. Les classes de 5è de 
primària van poder votar demo-
cràticament al seu candidat per 
poder representar-los en aquesta 
novena edició d’aquest projecte 
impulsat des de la Secció d’Edu-
cació juntament amb Participació 
Ciutadana.

Uns dies després, els infants 
triats com a representants es van 
reunir amb l’alcalde, Jaume Dulsat 
per explicar-li el procés de cam-
panya electoral que havien seguit, 

els seus eslògans i seguidament les 
propostes que des de les escoles 
volen que es treballin aquest any.

 
D’entre les més de vint-i-cinc 

propostes que s’han presentat, la 
més destacada ha estat treballar 
sobre la millora de la mobilitat 
al voltant de les escoles. Durant 
aquests mesos i fins al plenari fi-
nal, on presentaran el projecte 
i estarà presidit per l’alcalde, els 
representants escolars i els seus 
companys de classe treballaran 
aquest tema.

Aquest projecte, inclòs a 
les actuacions del Pla Educatiu 

d’Entorn - Projecte Arrela’t, és 
la continuació de l’aproximació 
dels infants de 3r de primària a 
l’Ajuntament amb les visites que es 
realitzen a les dependències mu-
nicipals.

L’objectiu d’aquesta activitat 
és donar a conèixer el procés de 
democràcia participativa que im-
plica la política municipal vist a 
través d’una pràctica real i apro-
ximar els infants als valors de 
la participació i el diàleg com a 
instruments per a la convivència, 
fent possible el debat i la partici-
pació dels nens i nenes en la vida 
del municipi. yy

trobada dels alumnes amb l’alcalde. Foto aj. de Lloret de Mar

SoCietat bLaneS

dia Mundial de la ràdio

aula Blanes 

Taller de pa

ràdios i llibres a la Biblioteca. Foto Yoyo

toni Muñoz. Foto aula Blanes

Jordi ribas i part dels participants. Foto Yoyo

La Biblioteca Comarcal de Bla-
nes s’ha afegit a la commemora-
ció del Dia Mundial de la Ràdio 
amb una exposició de ràdios 
antigues, propietat de Vicenç 
Ginestà, i un recull de llibres 
de temàtica radiofònica. Les 9 

ràdios són dels anys 1920, 1925, 
1946, 1948, 1955, 1956, 1965 i 
dues del 1985.
El dia Mundial de la Ràdio se 
celebra des de l’any 2012, cada 
13 de febrer, segons acord de la 
UNESCO. yy

«L‘adolescent i l‘adult. Com es 
tracten?», aquest és el títol de 
la xerrada que va fer el mes de 
febrer el Dr. Toni Muñoz, filò-
sof, doctor en ciutadania i drets 
humans, que professionalment 
desenvolupa la seva tasca en la 
docència de secundària i batxi-

llerat i en accions educatives de 
l‘àmbit informal.

El ponent va centrar el contin-
gut al voltant de la filosofia per 
mirar de dibuixar el sentit i el 
valor que té el tracte entre ado-
lescent i adult. yy

L’Associació Celíacs de Catalu-
nya, delegació de l’Alt Mares-
me-Selva Marítima, va orga-
nitzar al Centre Cívic de Can 
Borell un taller de pa. El va 
dirigir Jordi Ribas, col·labora-

dor de l’associació i mestre ar-
tesà del pa. Els participants van 
aprendre a fer diferents tipus de 
pa i massa de pizza, entre d’al-
tres productes, tots, aptes per a 
celíacs. yy



12   La maRina març DE 2016

19 exposicions repartides en 3 sales

la sanitat pública a debat

bLaneS

Per tercer any consecutiu, 
l’Àrea de Cultura i Festes de 
l’Ajuntament de Blanes aposta per 
potenciar les arts plàstiques, la 
fotografia i altres demostracions 
artístiques a través de les exposi-
cions que s’han programat a les 
tres sales municipals. Es tracta de 
la Sala García-Tornel, la Sala Casa 
Oms i Casa Saladrigas, on s’hi 
allotjaran un total de 19 exposici-
ons fins al setembre. 

Per donar-les a conèixer amb 
prou antelació, s’ha confeccio-
nat un folletó del qual s’han edi-
tat 6.000 exemplars on es recull 
aquesta programació.

 
La primera exposició es va 

inaugurar el 19 de febrer a casa 
Saladrigas. Es tracta de l’obra tèx-
til de l’artista blanenca Victoria 
Cano, Una mirada al mar. En la 
inauguració, es va poder comptar 
amb la participació de la ballarina 
Clara Cano –neboda de l’artista–, 
que va protagonitzar una perfor-
mance de dansa. 

Les set exposicions restants 
que s’allotjaran durant els propers 

mesos a Casa Saladrigas inclouen 
principalment mostres fotogràfi-
ques, així com una nova edició de 
la mostra col·lectiva Joves talents 
V.4, entre d’altres. També és prou 
destacable la participació que farà 
l’artista blanenc Albert Arribas, 
que presentarà una selecció de les 
pintures i escultures més recents a 
partir de mitjans de març. 

Als mesos d’estiu hi haurà la 

44a edició del Concurs Fotogràfic 
Digital Quillat de l’AFIC, la 22a 
edició del Concurs Focs i Festa, 
que organitza l’Ajuntament amb el 
suport de l’AFIC, i del BPH Blanes 
Photo Festival V.4 que organitza el 
GIF, el Grup d’Imatge i Fotografia. 

la Sala garcía-tornel pre-
senta una programació molt més 
eclèctica, que ha encetat el seu 
particular periple el 4 de març 

amb una mostra de col·leccio-
nisme relacionat amb la música 
i el cinema que es presenta amb 
el nom Exhibitionism, Autògrafs 
i Memorabilia. En aquesta línia, 
a partir del 13 de juny, hi haurà 
una retrospectiva fotogràfica que 
recull els 40 anys de barcelonisme 
a Blanes. 

D’entre les set exposicions que 
s’allotjaran a la García-Tornel des-

taca la que s’ha dedicat al llegat 
de Josep Pons i Girbau, fotògraf 
i cineasta. Amb motiu del 50è 
aniversari de la seva mort, l’Arxiu 
Municipal organitzarà aquesta ex-
posició. 

Per últim, el nou espai muni-
cipal que es va posar en marxa a 
finals del 2015, la Sala Casa Oms, 
inclourà tres exposicions orga-
nitzades per l’Arxiu Municipal 
de Blanes. La primera que s’hi ha 
allotjat és la que homenatja l’ar-
tista i showman internacional de 
Blanes, Esteban. 

Completaran la programació 
una mostra sobre Blanes i la seva 
relació amb el vescomtat de Ca-
brera, que es podrà visitar de l’11 
al 31 de març. D’altra banda, del 
22 d’abril a l’1 de maig, hi haurà 
una retrospectiva sobre diversos 
escriptors blanencs, destacant la 
figura de Josep Alemany Borràs, 
periodista i escriptor que va de-
senvolupar la seva obra a princi-
pis del segle XX. A partir del 29 
de juliol, Casa Oms actuarà com 
a sala annexa de la García-Tornel 
amb l’exposició dedicada a Josep 
Pons i Girbau. yy

La SeLva - maReSme

Des de l’inici de la crisi, la sa-
nitat pública ha estat en boca de 
tothom: pacients, treballadors, 
sindicats, administracions…

Aquestes darreres setmanes, 
el tema, ha tornat al primer pla 
de l’actualitat arran de dues mo-
cions presentades al ple de Llo-
ret, una al plenari de Blanes i 
una trobada d’alcaldes.

En una de les mocions que 
va debatre el ple de Lloret, es va 
aprovar mobilitzar-se si els CAP 
no funcionen a les nits.

La moció s‘aprovà amb els 
vots dels sis grups de l‘oposició 
i l‘abstenció del govern.

Els CAP de Lloret estan tan-
cats a les nits des del setembre de 
2011 i si algun veí o visitant ne-
cessita atenció mèdica ha d’anar 
a l’Hospital de Blanes.

La demanda d’obrir els CAP 
ja s’ha aprovat en quatre ocasi-
ons. En la moció presentada per 
En Lloret sí se puede, fixen un 
termini d’un mes (a punt d’exhau-
rir-se al tancar aquesta edició de 
La Marina) perquè es solucioni el 
problema o hi haurà mobilitzaci-
ons. En aquests moments hi ha en 
marxa una recollida de firmes. 

ERC i CDC van demanar un 
termini de 100 dies, perquè hi ha 
hagut canvi de govern i de con-
seller. L’alcalde Jaume Dulsat i el 
regidor i diputat Jordi Orobitg 
van ser els primers representants 
d’un ajuntament en reunir-se 
amb el conseller Comín. 

Des de l’Ajuntament també 
s’han fet contactes amb la Con-
selleria perquè hi hagi una far-
màcia de guàrdia a les nits. 

Polèmica entre els alcaldes

Els alcaldes socialistes de 
l‘Alt Maresme i la Selva Maríti-
ma, Palafolls, Blanes, Malgrat de 
Mar i Pineda de Mar– es van reu-
nir per posar en comú la situació 
dels ambulatoris i les problemà-
tiques dels hospitals comarcals 
de Calella i de Blanes.

Mostren preocupació per la 
situació del sistema sanitari i 

han demanat entrevistar-se d‘ur-
gència amb el conseller de Salut 
Antoni Comín. D‘aquesta troba-
da en van quedar exclosos altres 
alcaldes de la zona, com els de 
Tordera, Calella o Lloret de Mar, 
tots tres de CDC. Les formes no 
han agradat a l‘alcaldessa de Ca-
lella, Montserrat Candini, que 
ha reclamat unitat i ha denunci-
at la política partidista i sectària.

El Consell Rector de la Cor-

poració de Salut del Maresme i 
la Selva té previst organitzar una 
trobada amb tots els alcaldes per 
abordar la situació i treballar en 
benefici de la sanitat pública a la 
zona i aclarir els dubtes que hi 
puguin haver. 

Precisament, la gestió de 
la Corporació de Salut Mares-
me i la Selva ha estat criticada 
en dues mocions aprovades als 
ajuntaments de Blanes i Lloret. 
En totes dues es demana més 
transparència i es sol·licita que 
s’aclareixi el sou de la gerent i 
els càrrecs directius. A Blanes, es 
va anar més lluny i es va aprovar 
demanar una comissió d’inves-
tigació al Parlament de Catalu-
nya, que torni a Blanes el servei 
de ginecologia i que es contrac-
tin més especialistes per poder 
reduir les llistes d’espera, entre 
d’altres reclamacions.

Després del ple de Lloret, 
el president del Consell Rector 
de la Corporació va fer públi-
ca una nota de 17 punts expli-
cant i defensant la gestió de la 
Corporació, una nota que es 
pot consultar a la pàgina web 
de la mateix corporació: http://
www.salutms.cat/web/launcher.
aspx?_id=413954 yy

Victoria i Clara Cano. Foto Yoyo

imatge d’arxiu de l’Hospital Comarcal de Blanes. Foto CSMS
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Material confiscat a Lloret. Foto aCN

Garatge de Blanes on hi havia 950 plantes. Foto aj. Blanes

bLaneS - LLoRet De maR

La Guàrdia Civil desarticula 
un grup criminal que traficava 
amb cocaïna a poblacions de Gi-
rona, Barcelona i Lleida.

La policia ha fet registres a ha-
bitatges de Lloret de Mar, Argen-
tona i Mataró. Segons la investiga-
ció, els caps de la xarxa eren dos 
germans que es dedicaven a pre-
parar i emmagatzemar la cocaïna 
des d‘un pis a Argentona per des-
prés distribuir-la a petits venedors 
a d‘altres localitats com Lloret de 
Mar. La Guàrdia Civil ha comissat 
2,5 Kg de cocaïna, 2,4 Kg de subs-
tància per tallar la droga, 1,2 Kg 
d‘haixix, 125.000 euros i 20.000 
euros més en bitllets falsos.

L‘operació policial, batejada 
amb el nom “Molillor”, va comen-
çar a l‘estiu quan van tenir conei-
xement que a les comarques de 
Girona existia un grup criminal 
que es dedicava al tràfic de coca-
ïna. Segons les primeres investiga-
cions, la droga es distribuïa tant a 
la demarcació com també a locali-
tats de Barcelona.

En un primer moment, els 
agents van centrar la investigació 
a Lloret de Mar i van començar a 

seguir un grup de persones que 
sospitaven que es dedicaven a 
aquesta activitat il·lícita. La policia 
va comprovar que aquestes perso-
nes no tenien feina però, en canvi, 
tenien un ritme de vida molt alt.

blaNeS

Localitzen més de 1.100 plan-
tes de marihuana en dues operaci-
ons policials a Blanes.

La Policia Local de Blanes de-
comissa 950 plantes de marihua-
na en una plantació situada en un 
garatge. 

Els agents han detingut un 
home, han desmantellat la infra-
estructura i han confiscat les plan-
tes. Es calcula que la plantació pot 
tenir un valor anual al mercat de 
més de 4,2 MEUR. 

El detingut és A.P.G., un home 
de 67 anys de Barcelona. Les tas-
ques de la Policia Local de Blanes 
han permès determinar que hi ha-
via un altre responsable del cultiu, 
JC.C., de 69 anys i nacionalitat 
francesa, el propietari de la casa 
on hi havia la plantació. 

La plantació estava situada en 
la planta baixa d’una casa, ocu-

pant l’espai del garatge que s’havia 
dividit en dos habitacles indepen-
dents, d’uns 60 m2 cadascun d’ells. 
En un hi havia plantes desenvo-
lupades que ja mesuraven més 
d’1,5 metres d’alçada, mentre que 
a l’altre estaven encara en fase de 
creixement, sumant en total les 
950 plantes confiscades. Tots dos 
espais estaven totalment aïllats de 
l’exterior, de manera que la inten-
sa olor que desprenien els espèci-
mens i que podrien haver delatat 
la seva presència era impossible 
de detectar des de l’exterior.

Pocs dies abans, la policia va 
desmuntar un cultiu de marihua-
na per l‘avís d‘un pediatra que té 
consulta al bloc i a qui molestava 
la fortor. 

A partir d‘aquí els mossos van 
començar a investigar i van desco-
brir que un veí del bloc, que té 47 
anys, havia muntat una plantació 
a casa seva. L‘home, a qui han de-
tingut, feia créixer fins a 166 plan-
tes de marihuana en una habita-
ció, que tenia les finestres tapades 
amb caixes de cartró i paper d‘alu-
mini per evitar que entrés la llum 
del sol. A més, el detingut també 
punxava directament electricitat 
de la xarxa. yy

operacions policials contra el 
tràfic de drogues
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bLaneS - LLoRet De maR

El drama dels refugiats fa 
mesos que commociona Europa 
i genera milers de víctimes sen-
se que les autoritats donin una 
resposta adequada. Grècia rep 
la majoria d’homes, dones i nens 
que es juguen la vida a la recerca 
d’una millor vida. Jaume Torra-
do (Blanes) i Joel de Silva (Lloret 
de Mar) han treballat i treballen 
a primera línia de mar atenent 
les persones que arriben exhaus-
tes a la costa.

El president de l’ONG de 
Blanes El Bon Samarità, Jaume 
Torrado, porta mesos ajudant als 
refugiats que arriben per mar a 
Europa. Primer ho va fer des de 
Croàcia i després des de Grè-
cia. Torrado va ser l’encarregat 
de tancar la setmana de la Pau 

2016 amb una xerrada anome-
nada “120 dies a cor obert”, on 
va explicar la seva experiència 
personal.

Jaume Torrado remarca que 
“es tracta de la major tragèdia 
que estem vivint a Europa d’en-
çà de la segona guerra mundial”. 
Una de les vivències més colpi-
dores que ha viscut és la del pare 
d’un nadó de pocs mesos que va 
vendre totes les seves pertinen-
ces per reunir la quantitat que 
li van demanar per pujar a una 
barca de dubtosa seguretat que 
anava a Grècia. Com que només 
podia pagar un bitllet (700 eu-
ros), “l’home va lliurar el nadó a 
una dona que no coneixia de res, 
però va preferir fer-ho perquè al-
menys el seu fill pogués tenir un 
futur millor que el què els espera 
als seus compatriotes”.

Molts dels refugiats pre-
gunten on es troben en relació 
a Europa i narren experiències 
certament indignants sobre els 
enganys dels què són objecte, 

“com la d’uns malfactors que 
s’ofereixen a portar-los en el seu 
cotxe per ajudar-los a arribar fins 
Alemanya per un mòdic preu i 
després els deixen a quilòmetres 
de la frontera”.

lloRet De MaR

L’Ajuntament de Lloret de 
Mar ha fet un reconeixement 
al lloretenc Joel Da Silva per 
la labor humanitària realitzada 
com a voluntari de l‘ONG Pro-
activa Open Arms a l‘illa grega 
de Lesbos.

L’Ajuntament lloretenc és la 
primera administració que ha 
reconegut oficialment la tasca 
d’aquesta ONG formada per so-
corristes que tenen la seva seu a 
Badalona.

Aquest reconeixement és fruit 

d’un prec fet al plenari del mes de 
gener per part del representant 
del grup En Lloret Sí, Se Puede, 
Paulino Gracia.

A més de Joel da Silva, de 
Proactiva Open Arms també van 
assistir a l’acte Òscar Camps i 
Iago Mena, als quals se’ls hi va fer 
entrega d’una placa en reconei-
xement a les tasques realitzades 
a Lesbos.

Les persones assistents a 
l’acte van poder escoltar el testi-
moni d’algunes de les vivències 
d’aquest grup de voluntaris a l’illa 
grega mentre ajudaven els refugi-

ats que intenten arribar a la costa 
en unes embarcacions molt pre-
càries i amb les quals el risc de 
morir era molt elevat.

El primers membres de Pro-
activa Open Arms van arribar a 
Lesbos a principis de setembre 
del 2015 finançats amb els seus 
propis recursos i sense cap tipus 
d’ajuda pública. Actualment ja te-
nen una segona base d’operacions 
a l’illa de Chios.

El seu equip cobreix uns 17km 
de costa per terra i mar per aju-
dar els refugiats, uns 1.000 diaris, 
a desembarcar amb seguretat.

L’ONG Proactiva Open Arms 
treballa gràcies a les aportacions 
que fa la gent a través de la seva 
pàgina web o al BBVA. yy

bLaneS

Blanes ha donat el tret de sor-
tida per elaborar els pressupostos 

participatius, la primera vegada 
que es duran a terme en aquest 
municipi. S’ha fet la primera re-

unió de treball que van encapça-
lar l’alcalde Miquel Lupiáñez i el 
tinent d’alcalde d’Hisenda Nicolás 

Laguna, així com regidors i regi-
dores de les forces polítiques que 
tenen representació municipal al 
consistori i el tècnic de l’Àrea de 
Participació Ciutadana, Ivan del 
Río. 

Durant la trobada es va tractar 
l’esborrany de la primera proposta 
sobre com elaborar un pressupost 
participatiu, que incloïa diversos 
aspectes que s’hauran de tenir en 
compte a l’hora de començar a tre-
ballar. S’han de decidir qüestions 
com ara la segmentació territori-
al que es fa del municipi prenent 
com a base la realitat social i física 
reflectida en els barris i locals so-
cials, així com la divisió adminis-
trativa en districtes i seccions, a 
banda dels criteris de distribució 
dels imports econòmics.

En aquest darrer sentit, la reu-
nió de treball es va tancar empla-

çant a tots els participants per tre-
ballar quatre aspectes bàsics sobre 
els quals les diferents forces políti-
ques s’han compromès a presentar 
sengles propostes. Així, hi haurà 
propostes dels tipus d’actuacions 
que es faran la validació dels cri-
teris de distribució la divisió ter-
ritorial del municipi i la validació 
dels imports.

Els veïns podran decidir on es 
dediquen 315.000 euros del pres-
supost d’aquest 2016.

Tot va començar quan en el ple 
del passat mes de novembre es va 
aprovar, amb l’abstenció dels dos 
regidors de Ciutadans, una moció 
presentada per la CUP perquè es 
treballessin els pressupostos par-
ticipatius. Al desembre, la partida 
de 315.000 ja es contemplava en el 
pressupost d’aquest exercici. yy

solidaritat a primera línia de mar

Tret de sortida al pressupost participatiu

Xerrada de Jaume torrado. Foto aj. Blanes

recepció a l’ajuntament de Lloret. Foto aj. Lloret

reunió de tècnics i polítics. aj. de Blanes

«‘es tracta de la major 
tragèdia que viu europa 

d’ençà de la segona guerra 
mundial’ (J. torrado)»

«open arms cobreix 17 km 
de costa i atenen un miler 

de refugiats al dia»
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bLaneS

La festa es farà el 13 de març 
al Teatre de Blanes oberta al pú-
blic i inclourà diverses actuacions 
que tindran com a fil conductor 
la llengua i cultura dels països ca-
talans.

La 52a edició dels Premis 
Recvll compten enguany amb un 
total de 173 obres presentades, 
que competeixen per obtenir al-
guna de les sis categories de què 
consten. El guardó amb més aspi-
rants és el de poesia, amb 56 tre-
balls, seguit pel de narració, on 
participen 36 obres. El premi de 
conte infantil, creat tot just fa tres 
anys, té 35 narracions presenta-
des, mentre que 23 ho fan al pre-
mi de teatre, 13 al de periodisme 
i 10 al de retrat literari. A banda 
de les quantitats econòmiques en 
metàl·lic que reben els guanya-
dors, també es publiquen totes les 
obres escollides.

Els organitzadors dels Premis 
Recvll, impulsats per la revista 
homònima que al 2020 compli-

rà el centenari de vida, ja fa uns 
quants anys que rumiaven donar 
un nou tomb a la festa de lliura-
ment dels prestigiosos guardons 
literaris. Des que es van posar en 
marxa l’any 1964, l’acte ha seguit 
una litúrgia molt característica. 
S’organitzava un dinar i cap al seu 
final s’obria una sobretaula du-
rant la qual es feia la proclamació 

pública del veredicte, així com el 
lliurament de premis.

El problema ha estat que, si 
bé no era un acte privat, el fet 
que tingués lloc durant un dinar 
minvava molt les possibilitats que 
pogués assistir-hi el màxim nom-
bre de públic que tingués interès 
en fer-ho. Justament per aquest 

motiu, amb l’objectiu de donar la 
importància que es mereixen els 
premis i analtir-ho encara més 
com a patrimoni blanenc, fent-ho 
alhora més popular i obrint-ho a 
la participació de tothom, es va 
pensar fer un canvi de format.

Aquesta decisió, afegida a les 
modificacions que d’un temps 

ençà s’estan fent en diversos as-
pectes de la revista Recvll –entre 
ells, que han passat a ser una as-
sociació pública, així com un can-
vi en el cos de redacció–, han fet 
que s’hagi aprofitat aquest 2016 
per introduir aquesta modalitat. 
Per això, la festa de lliurament 
dels Premis Recvll del proper 
diumenge 13 de març s’allotjarà 
per primera vegada al Teatre de 
Blanes i inclourà diverses actua-
cions. L’acte començarà a les 12 
del migdia.

Un cop hagi finalitzat l’ac-
te de proclamació de veredicte i 
lliurament dels guardons, la fes-
ta continuarà de la mateixa ma-
nera com s’ha fet durant més de 
50 anys, amb un dinar que tindrà 
com a valor afegit una tertúlia li-
terària. 

En aquest darrer acte, cal dir 
que no tan sols es comptarà amb 
la participació dels guardonats 
d’enguany, sinó que també hi as-
sistiran els de la passada edició.  yy

la 52a Festa dels Premis recvll canvia de format 

els guanyadors dels premis 2015. Foto Yoyo

«es convoquen sis gèneres: 
narració, poesia, teatre, 

periodisme, retrat literari i 
conte infantil»

«el lliurament de premis 
es farà el 13 de març a les 
12 del migdia al teatre de 

blanes»
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Lloret de Mar va augmentar 
el 2015 les seves xifres de viat-
gers en un 5,85%, respecte a l’any 
anterior. Això suposa un total de 
1.119.294 visitants que van pas-
sar pel municipi durant el darrer 
any. Aquestes dades indiquen 
una consolidació que va a l’alça 
en els darrers tres anys. Per con-
tra, el nombre de pernoctacions 
ha baixat un 1,98% en el passat 
curs, amb una xifra de 5.112.638. 
Aquest descens s’atribueix a l’es-
tada mitjana, que ha passat dels 
4,5 dies del 2014 als 4,2 dies del 
2015. En el mateix sentit, també 
s’ha patit un lleuger descens en 
l’ocupació mitjana, que s’ha situ-
at en un 61,1%, mentre que en el 
2014 va ser de 62,8%.

Aquestes són les principals 
dades que mostra l’Institut Na-

cional d’Estadística (INE) sobre 
l’activitat turística del 2015 a Llo-
ret de Mar. El regidor de Turisme, 
Joan Gou, considera positiu que 

s’hagi incrementat el nombre de 
visitants, “tot i les males previsi-
ons que s’havien fet en l’inici de 
la temporada”.

En aquest estudi també s’in-
diquen altres aspectes com les 
nacionalitats. El mercat estranger 
ha viscut un descens del 3,8% i 

se situa en un 65,07%, dada que 
reflecteix una reducció de la de-
pendència de la vila dels mercats 
estrangers. 

Els dos mercats emissors més 
importants han tornat a ser l’es-
panyol, amb un 35%, i el francès, 
amb un 22%. També van ser els 
principals durant el 2014. El se-
gueixen el Regne Unit i Alemanya. 
Pel que fa al mercat català, aquest 
representa un 27,2% sobre el total 
de viatgers. D’aquestes dades s’ex-
treu la conclusió que el públic de 
proximitat és el principal mercat 
emissor de Lloret de Mar. Des de 
la Regidoria de Turisme es con-
sidera aquest fet positiu, perquè 
ajuda a la desestacionalització de 
la temporada turística, en ser un 
públic que també visita el muni-
cipi durant la temporada mitjana 
i baixa. Des de l’equip de govern, 
les sensacions són optimistes per 
aquest 2016. yy

lloret de Mar, Girona i olot fomenten el turisme 
de negocis 

a lloret, més visitants i menys pernoctacions

representants de les tres ciutats a la presentació del conveni. Foto aj. Lloret

platja central de Lloret. Foto M.a. Comas

LLoRet De maR - giRona - oLot

El turisme de negocis és un 
sector estratègic que les ciutats 
de Girona, Olot i Lloret de Mar 
volen potenciar en els pròxims 
anys. A partir d’ara, treballaran 
conjuntament i de forma com-
plementària en aquest turisme de 
congressos i reunions. Durant el 
2015, les tres ciutats van sumar 
més de 320 actes organitzats en 
aquest àmbit amb una assistència 
de més de 56.000 participants. 

Els tres alcaldes s‘han mos-
trat convençuts que aquest sector 
creixerà en els pròxims anys i que 
serà una fórmula d‘èxit. Aquesta 
iniciativa, pionera a Catalunya, 
busca sobretot captar el turisme 
de negocis de Barcelona i la Cata-
lunya del Nord. Cada ciutat té la 
seva especialització. Olot amb el 
producte d‘incentius, Girona en 
l‘àmbit associatiu i Lloret de Mar, 
el corporatiu. 

El projecte aposta per un nou 
producte de turisme de negocis 
basat amb la idea que Olot, Girona 
i Lloret de Mar es complementen 
perfectament sense perdre cadas-

cú la seva especialització. Fins ara 
les tres ciutats havien treballat per 
separat amb una marca pròpia. 
Olot amb les “Reunions de Vol-
cans” amb trobades de més petit 
format; Lloret de Mar amb el Llo-
ret Convention Bureau especialit-
zat en el turisme de reunions cor-
poratives i Girona amb el Costa 
Brava Girona Convention Bureau 
centrat en l‘àmbit associatiu. Ho 
han fet amb el suport del Patronat 
de Turisme de Girona. 

El que es pretén ara és bus-
car sinèrgies i unir esforços 
econòmics i humans per poder 
anar més enllà sobretot a nivell 
de promoció i comercialització. 
Entre les accions previstes desta-
ca la de concertar trobades amb 
empreses organitzadores d‘esde-
veniments i agències de viatges 
especialitzades en turisme de re-
unions així com empreses, socie-
tats i associacions. Per altra ban-
da, es farà un web conjunt, un 

vídeo promocional i un catàleg 
online, entre d‘altres actuacions.

L‘alcalde de Lloret, Jaume 
Dulsat, ha subratllat que és una 
bona forma de trencar l‘estacio-
nalitat del turisme de sol i platja 
i que des de fa uns anys la ciutat 
està treballant amb el turisme de 
reunions, perquè s‘ha demostrat 
que té un gran potencial. 

Durant el 2015, Lloret de 

Mar va acollir més d‘un centenar 
de congressos amb una partici-
pació de més de 25.000 perso-
nes. Segons Dulsat, la ciutat en-
cara és una “gran desconeguda” 
en aquest àmbit i, per tant, cal 
seguir treballant per continu-
ar creixent amb la col·laboració 
pública i privada.

Per la seva banda, l‘alcalde de 
Girona, Albert Ballesta, ha expli-
cat que la ciutat va organitzar 76 
actes de turisme de reunions amb 
una assistència de 31.000 perso-
nes, fet que va permetre ocupar la 
meitat de l‘any amb aquesta acti-
vitat. L‘alcalde també ha dit que 
aquest projecte subratlla la com-
plementarietat de les tres ciutats i 
la seva capacitat de col·laboració. 

Finalment a Olot, ciutat que 
treballa amb un turisme de reuni-
ons amb un format més petit, du-
rant el 2015 van acollir una cin-
quantena d‘esdeveniments amb 
un impacte econòmic de més de 
100.000 euros al territori. yy

«el nombre de visitants 
augmenta un 5,85% i el 

de pernoctacions baixa un 
1,98%»

«el mercat català suposa un 
27,2% del total»

«Les tres ciutats van 
organitzar més de 320 actes 

durant el 2015»

«busquen sobretot captar 
el turisme de negocis de 

barcelona i la Catalunya del 
nord»
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Blanes i vic es promocionen 
recíprocament 

Homenatge al showman Esteban Mata-segells de Blanes

Taller de danses 
populars

bLaneS - viC

L’alcaldessa de Vic, Anna 
Erra, i l’alcalde de Blanes, Miquel 
Lupiáñez, han signat un acord de 
col·laboració amb l’objectiu de fo-
mentar el turisme de proximitat i 
la promoció econòmica recípro-
cament entre els dos municipis. El 
conveni es concreta amb diferents 
accions que es portaran a terme 
al llarg dels propers dos anys i 
és fruit del treball previ que s’ha 
realitzat durant els darrers mesos 
entre tècnics i polítics dels dos 
consistoris.

En aquest sentit, l’acord con-
templa que en diferents fires i 
activitats que tinguin una gran 
afluència de públic es distribuïran 
elements promocionals de la ciu-
tat no amfitriona. D’aquesta ma-
nera, es vol assolir arribar a nous 

públics i, com a conseqüència, 
més dinamisme econòmic. D’altra 
banda, les respectives oficines de 
turisme disposaran d’informació 
turística de la ciutat per contri-
buir en la mútua difusió.

Tal com afirma l’alcaldessa 
de Vic, Anna Erra, “aquesta ini-
ciativa respon a la voluntat de 
fa temps de voler ser present en 
aquells municipis costaners que 
ja disposen d’una gran afluència 
de visitants d’altres països i que 
tenen l’oportunitat de conèixer el 
gran patrimoni i valor de la nos-
tra ciutat”.

Per la seva banda, l’alcalde 
de Blanes, Miquel Lupiáñez, ha 
destacat que, “amb la signatura 
d’aquest conveni, Vic ens obre les 
portes a consolidar la nostra pre-

sència al cor de Catalunya a tra-
vés de la ciutat més important del 
centre del país, i a Blanes els obrim 
les portes al mar, ajudant-nos mú-
tuament a posicionar-nos en mer-
cats de gran potencial”.

La idea de signar aquest con-
veni de col·laboració va sorgir 
arran de detectar les positives 
sinèrgies que podien sorgir en-
tre els dos municipis que, gràci-
es a l’Eix Transversal –la C-25–, 
estan separats per un viatge que 
s’allarga menys d’una hora. Així, 
l’important pol d’atracció que sig-
nifica Vic per a les poblacions de 
l’interior de Catalunya es pot veu-
re complementat pel Portal de la 
Costa Brava que és Blanes en re-
lació al litoral i al públic estranger 
que atrau com a municipi turístic 
per excel·lència. yy

bLaneS 

Coincidint amb els 80 anys 
del seu naixement, s’ha muntat 
una exposició a Casa Oms i s’ha 
fet un festival al teatre.

El festival ha anat a càrrec 
d’un grup d’artistes de Blanes i 
altres convidats arribats de Màla-
ga, amb el suport de l’Associació 

Andalusa d’Ardalenys i Amics 
d’Ardales, els Ajuntaments de 
Blanes i Ardales, i les Diputaci-
ons de Girona i Màlaga. Aquesta 
actuació s’emmarca dins els actes 
de celebració que organitza cada 
any l’Associació Andalusa d’Ar-
dalenys i Amics d’Ardales amb 
motiu del Dia d’Andalusia, que 
s’escau el 28 de febrer.

L’exposició recollia  el més desta-
cat de la vida artística de l’Esteban. 
Hi havia fotografies d’actuacions se-
ves, i acompanyat de coneguts can-
tants i artistes internacionals com 
ara Chris de Burgh, Joan Manel 
Serrat, Montserrat Caballé o Peret, 
entre d’altres. 

També hi havia objectes per-
sonals i material de l’artista fruit 
d’una donació que han fet a l’Ajun-
tament de Blanes amics i familiars 
d’Esteve Baltrons, i discs de vinil 
que va editar durant la seva llarga 
trajectòria artística. Igualment, es 
podia visionar un vídeo             que 
recollia una mostra de les cançons 
que interpretava, les actuacions 
que va protagonitzar tant aquí com 
arreu d’Europa –principalment a 
Alemanya- i les seves intervenci-
ons en programes de televisió au-
tòctons i foranis. yy

bLaneS 

L’oficina de Correos de Blanes 
ha estrenat un mata-segells per-
manent amb el qual es vol con-
tribuir a la projecció turística del 
municipi, tot destacant la seva 
condició de portal meridional de 
la Costa Brava.  Aquest mata-se-
gells, que estarà permanentment 
a l’oficina, ha estat dissenyat per 
atendre les peticions dels veïns 

de la localitat, els filatèlics i els 
turistes que desitgin estampar-lo 
a les seves trameses postals, enri-
quint-les així amb la referència a 
l’interès turístic de Blanes. 

A més d’una panoràmica de la 
costa des del Jardí Botànic Mari-
murtra, al mata-segells apareix el 
nom de la població i la data de 
l’enviament. yy

bLaneS

L’organitza l’Esbart Dansaire 
Joaquim Ruyra i es preveuen ac-
tivitats fins al proper mes de ju-
liol. Els tallers s’han programat a 
diversos indrets de la vila: passeig 
de Mar, plaça d’Espanya, plaça 
dels Països Catalans, plaça dels 
Dies Feiners...

L’objectiu, és acostar la dansa 
popular a la gent, segons explica 
Marc Coll, portaveu de l’organit-
zació.

La primera sessió es va de-
dicar al Ball de Gitanes de Ma-
taró, una dansa típica de l’època 
de Carnaval. Pel 20 de març s’ha 
programat El contrapàs de Blanes 

i l’Alt Maresme. També hi haurà 
tallers de jotes, danses per a in-
fants i adults, el Toquen a córrer 
de Blanes, Lloret i Tossa o el Ball 
de Morratxes.

En aquests moments, l’Esbart 
Ruyra també té en marxa el pri-
mer cicle de dansa a les escoles, 
on hi participen alumnes de 1r a 
4t de Primària de les deu escoles 
de Blanes.

Per al 3 de juny, hi està previst 
una jornada de cloenda que re-
unirà més de 1.200 participants. 
“Hi estem treballant des de prin-
cipi de curs amb la implicació 
dels docents de tots deu centres” 
apunta Coll. yy

Signatura Conveni Vic-Blanes. Foto aj. Blanes

imatge del primer taller. Foto Yoyo

exposició-homenatge a esteban. Foto Yoyo Mata-segells de Blanes en un sobre
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intervenció de toni puig. Foto M.a. Comas

Commemoració dels 20 anys de la seu del puntet pesca aconseguida. Foto M.a. Comas

moiSéS gaRCía

El projecte Repensa Lloret, 
que té l’objectiu de fer participar 
la població en la millora del futur 
del municipi, ha tingut continuï-
tat durant el mes de febrer. Ho ha 
fet amb dos dels sis tallers progra-
mats per aquesta segona fase de la 
campanya. Primer, es va celebrar 
el dedicat al comerç i serveis. Des-
prés, va ser el torn del més esperat, 
en el qual es va tractar la marca i el 
model de ciutat. Es va dur a terme 
amb un moderador de luxe, Toni 
Puig, professor de màrqueting pú-
blic d’ESADE.

Va ser una jornada diferent i 
molt participativa. Puig va dema-
nar valentia als assistents i va pro-
hibir la vergonya a l’hora d’expo-
sar idees i opinions. Per començar, 
va demanar conceptes clau i reptes 
de futur per a Lloret de Mar. Al-

gunes de les propostes que es van 
exposar van ser la necessitat de fer 
de Lloret un indret atractiu per als 
visitants i confortable per als seus 
veïns, millorar aspectes ecològics 
i culturals, potenciar la tempora-
da d’hivern, seguir endavant amb 
l’oferta esportiva i donar impor-
tància a la gent gran. També es 

va concretar en dos projectes. Un 
d’ells, ja existent, és el del concurs 
de fotografia Montphoto, que hau-
ria de tenir, segons Puig, un ressò 
mediàtic més elevat. D’altra ban-
da, va sorgir la necessitat de crear 
una escola de formació turística. 
Per tal que aquesta fos veritable-
ment efectiva, el moderador va 

demanar que fos la Bauhaus de les 
escoles de turisme, la millor.

En aquest sentit, la conclusió 
principal va ser la de convertir 
Lloret de Mar en una ciutat sin-
gular, amb esdeveniments únics 
que els visitants no puguin trobar 
a cap altra destinació.

El taller de Toni Puig, que va 
esgotar les 35 places disponibles, 
va tenir un format diferent de la 
resta. Si els altres cinc tenien una 
durada de dues hores, aquest es 
va allargar de 10 del matí a 6 de 
la tarda. Primer, amb una sessió a 
la Sala Polivalent de la Casa de la 
Cultura i, després, amb una passe-
jada per la vila.

El cicle Repensa Lloret es re-
prendrà dijous 10 de març, amb 
un taller sobre turisme. Els tres 
tallers restants són els següents: 
“Participació ciutadana i ajunta-
ment proper” (31 de març), “Es-
port, natura i oci” (7 d’abril), i 
“Acció social, cohesió i mediació 
comunitària” (28 d’abril). Tots se-
ran gratuïts i es duran a terme, de 
dos quarts de 7 de la tarda a dos 
quarts de 9 del vespre, a la Casa 
de la Cultura. Les inscripcions es 
poden fer a través del web www.
repensa.lloretdemar.org. yy

LLoRet De maR

El Puntet i El Puntet de Fe-
nals han organitzat les activitats 
ja consolidades com els tornejos 
de ping-pong i futbolí, realitza-
ció de cursets, serveis d’internet, 
els bucs d’assaig, així com una 
sortida a Port Aventura. Les di-
ferents propostes tenen sempre 
l’objectiu de dinamitzar la pobla-
ció juvenil de Lloret i, com a no-
vetats del 2015, cal destacar que 
els dos casals han passat a obrir 
tots els dies de la setmana i l’inici 
el mes de maig del Programa de 
Garantia Juvenil.

El Programa de Garantia Ju-
venil, adreçat a joves entre 16 i 
29 anys, que no estudiïn ni tre-
ballin, té com a objectiu oferir 
una formació adequada a les se-
ves necessitats, una oferta de fei-
na, un període de pràctiques en 
empreses o una proposta indivi-
dualitzada d’autoocupació en un 
termini màxim de 4 mesos.

Aquest 2016 es vol seguir la 
mateixa línia de treball continu-
ant oferint tot un seguit d’acti-
vitats d’interès per als joves del 
municipi, intentant millorar els 
serveis i les propostes per atrau-
re sempre el màxim nombre de 
visitants. yy

LLoRet De maR

Ni sonsos ni regets! El reget 
dit “peix de Lloret” sembla gairebé 
extingit, i quant als sonsos, es co-
mentava que després d’una època 
de veda n’hi hauria d’haver, però, 
no va aparèixer.

La tirada a l’art ha obert el ca-
lendari d’activitats del Xino-Xano 
per aquest 2016. Es va celebrar 
el darrer dia del mes de gener. 
El mes de febrer, el grup ha par-
ticipat en els actes de Carnaval, 

concretament l’arribada del Rei 
Carnestoltes i l’enterrament de la 
sardina. També el mes de febrer 
s’ha organitzat la caminada a San-
ta Cristina per participar als actes 
de l’Aplec dels Perdons.

Aquest mes de març, i amb 
l’arribada de la Setmana Santa, 
hi haurà la benedicció de llor i la 
bunyolada popular. El 3 d’abril es 
preveu una de les activitats més 
populars i concorregudes, la tra-
dicional Marxa de les Ermites. yy

Toni Puig convida lloret de Mar a convertir-se en una 
ciutat singular

60.000 visites als casals Joves Tirada a l’art del 
Xino-Xano

«Lloret necessita 
esdeveniments únics que 

no es puguin trobar en cap 
altra destinació»

«La vila hauria de tenir la 
millor escola de formació 

turística»
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La SeLva - maReSme

Per un planeta 50/50 el 2030. 
Donem el pas per a la igualtat de 
gènere. Aquest ha estat el lema del 
8 de març, Dia internacional de la 
Dona.

El dia internacional de les 
dones se celebra el 8 de març de 
cada any i està reconegut per l‘Or-
ganització de les Nacions Unides 
(l‘ONU). És un dia aprofitat tradi-
cionalment per reivindicar el fe-
minisme denunciant el masclisme 
i els micromasclismes. Aquest dia 
commemora la lluita de la dona 
per la seva participació juntament 
amb l‘home al camp del treball, i 
per tant del dret a l‘independència 
econòmica, i a la societat en gene-
ral. Se celebra des del 8 de març 
de 1911.

“Un dels temes a resoldre és la 
desigualtat econòmica entre ho-
mes i dones en el món laboral”. Ho 
apuntava Marian Anguita, regido-
ra d’EUiA-ICV en el ple de Blanes.
Per Dafne Galvany de Convergèn-
cia “hi ha molta feina per fer abans 
per assolir el 50 a 50”.

El ple de Blanes va aprovar per 
unanimitat una moció presentada 
per Esquerra Unida-Iniciativa.

Precisament a Blanes el dilluns 
dia 7, es va projectar “Treballado-

res: històries de lluita arreu del 
món per la igualtat de gènere en 
el treball”. 

lloRet De MaR
Concurs fotogràfic per a la 

igualtat de gènere a Lloret de Mar.

L’objectiu, aconseguir imatges 
que parlin de la igualtat de gènere 
i que puguin il·lustrar el cartell de 
l’any vinent.

Les obres es poden presentar 
fins al 10 d’abril a l’Oficina d’Infor-
mació i Atenció al Ciutadà, als bai-
xos de l’Ajuntament. El guanyador 
rebrà un premi de 300 euros. Les 
bases es poden consultar a la pàgi-
na web de la biblioteca o a la de la 
regidoria de la Dona.

També a Lloret de Mar, el ma-
teix dia 8, hi ha va haver una con-
centració a la plaça de l’església.

L’Aurora, Associació de Dones 
de Lloret ha previst pel dissabte dia 
12 una sortida literària a Besalú. 
Martí Gironell mastrarà els racons 
del seu llibre “El pont dels jueus”.

PiNeDa De MaR
Aquests dies es pot visitar a 

la Biblioteca Serra i Moret: “Dia 
Mundial de la Dona” i “El Femi-
nisme de Feminal”. A la Bibliote-
ca de Poblenou també hi ha una 

mostra commemorativa del 8 de 
març.

Fins el dia 14 també es pot 
participar a l’activitat en línia “La 
dona de la teva vida” (#pinedade-
mar8m).

El dimarts dia 8 hi ha hagut la 
lectura del manifest i un concert 
de veu i guitarra. Divendres 11 de 
març hi haurà una taula rodona 
sobre “L’esport femení al Mares-
me”.

També s’ha programat una ex-
cursió a Barcelona i un partit de 
futbol sala femení.

PalafollS
Fins el dissabte dia 12, hi ha 

una exposició de pintura i manu-
alitats fetes pels alumnes de l’Asso-
ciació de Dones a Palafolls.

També s’han previst diversos 
tallers i una xerrada sobre sexu-
alitat (dia 9 a les 17 h). Del 17 al 
31 es podran visitar tres exposici-
ons: Dones de ciència, Simone de 
Beauvoir, feminista i escriptora i 
Dones d’empresa.

calella 
S’ha fet el taller “Dones... tota 

una aventura” a l’Espai Mercat. Es 
tracta d’una sèrie de monòlegs que 

presenten els diferents rols de la 
dona.

Pel dia 13 hi ha prevista la 4a 
Marxa de la Dona Treballadora i 
la lectura del manifest commemo-
ratiu.

MalgRat De MaR
Hi ha hagut diversos actes coin-

cidint amb el 8 de març: lectura del 
manifest commemoratiu, photocall 
per la igualtat, Mantra de dones, re-
frigeri, fem el cafè a la biblioteca i 
una projecció cinematogràfica. 

Fins el 18 de maig es pot visitar “El 
cos de dones” a l’Arxiu Municipal. yy

Per un planeta 50/50 el 2030 

dia de la dona a Blanes. Foto Yoyo

PubLinotíCia

Bona acollida al cava Blanes signature
bLaneS 

A mitjans de desembre de 
2015 es va presentar el nou cava 
de la vinya Ses Vernes, que porta 
el mateix nom de la població que 
l’ha vist néixer, Blanes Signature. 
De fet, aquest producte “vol ser 
un tribut a la població de Blanes, 
pionera a Catalunya en la pro-
ducció de cava”, tal com indica 
l’etiqueta que també incorpora 
un inconfusible dibuix de la si-
lueta de la vila.

Per elaborar el cava s’han es-
collit les varietats pansa blanca 
(xarel·lo) i malvasia de les vinyes 
de Blanes. Com tota la produc-
ció de Ses Vernes, la verema ha 
estat manual per tal de cuidar 
al màxim el raïm. A més a més, 
s’ha realitzat una suau premsada 
per obtenir un vi base afruïtat i 
fresc, que ha acabat gestant un 
cava brut nature d’excel·lent qua-
litat.  

Aquesta combinació d’ele-
ments ha permès obtenir un cava 
de color groc pàl·lid amb reflexes 
verdosos que denoten joventut, 
atès que tan sols té una criança de 

nou mesos. El seu aroma resulta 
molt fresc i en boca aconsegueix 
ser molt lleuger.

Actualment, el cava Blanes 
Signature es pot trobar en boti-
gues seleccionades i restaurants 
de Blanes, l’Alt Maresme i la Sel-
va. Podeu trobar tots els punts 
de venda a www.sesvernes.com

El nou Blanes Signature ve 
a acompanyar els dos caves que 
neixen a la vinya de Ses Vernes: 
el Vinya de Rosa (rosat) i el Brut 
Nature (blanc). Aquests dos pro-
ductes tenen una criança d’entre  
14 i 24 mesos i en el cas del ro-
sat utilitza les varietats garnatxa 
i monastrell, mentre que el Brut 
Nature comparteix les mateixes 
varietats que el Blanes Signature. 

«el mateix nom de la 
població que l’ha vist néixer. 
De fet, aquest producte “vol 
ser un tribut a la població de 
blanes, pionera a Catalunya 

en la producció de cava”»
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PineDa De maR

Per segon any consecutiu la 
Policia Local i Protecció Civil de 
Pineda de Mar van organitzar la 
Trobada de Vehicles d’emergències 
i Cossos de Seguretat amb l’objec-
tiu de demostrar la feina diària dels 
cossos d’emergències de Catalunya. 
Els visitants van poder veure de 
prop un centenar de vehicles i, a la 
vegada, van ser testimonis de nom-
broses demostracions. 

La jornada va començar a les 
10 del matí amb les exhibicions 
canines de la Policia Local, Pro-
tecció Civil i Creu Roja. Al llarg 
del dia, agents i voluntaris van fer 
demostracions de l’embarcació de 
duanes, l’extinció d’incendis de ve-

hicles amb la posterior excarceració 
i extracció de les víctimes i també 
un taller de reanimació cardiopul-
monar. Un altre dels plats forts del 
dia va ser les exhibicions aèries dels 
helicòpters dels Mossos d’Esquadra 
i Salvament Marítim, una d’elles 
simulant un rescat al mar. Durant 
la trobada també hi va haver tallers 
per la mainada i un circuit de segu-
retat viària.

2n aniversari de Protecció civil
La trobada es va organitzar 

per celebrar el segon aniversari de 
Protecció Civil de Pineda de Mar. 
El seu cap operatiu, Jordi Peláez, 
va voler destacar el treball dels 25 
efectius del cos en matèries de pre-

venció i d’emergència. En l’acte, hi 
van participar Protecció Civil de tot 
Catalunya, cossos de Policia Local, 
Policia Militar, Mossos d’Esquadra, 
Agrupacions de Defensa Forestal 
(ADF), Agents Rurals,  Grups de 
Rescat Caní, Creu Roja, Salvament 
Marítim, Guàrdia Civil, Policia 
d’Andorra, Ambulàncies del Pi-
rineu i unitats canines. 

Al llarg de la vetllada, també es 
van poder veure ambulàncies, tant 
unitats de Suport Vital Avançat 
(SVA) com unitats de Suport Vital 
Bàsic (SVB), vehicles lleugers con-
tra incendis, vehicles d‘Intervenció 
Ràpida sanitaritzats (VIR), hospi-
tals de campanya i vehicles poliva-
lents, entre altres recursos. yy

LLoRet De maR

Lloret de Mar té actualment 
1.011 animals de companyia ins-
crits en el registre municipal, dels 
quals 9 altes corresponen a gats, 
sent aquest nombre gairebé testi-
monial malgrat que la normativa 
exigeix des de l’any 1.998 que els 
gats també han d’estar obligatòria-
ment identificats i censats.

És rellevant el fet que prop del 
68% d’inscripcions al cens s’hagin 

realitzat en els darrers 4 anys i el 
80% de les llicències de tinença de 
gossos de races potencialment peri-
lloses el últims dos anys, coincidint 
amb un increment del seguiment 
i control del compliment de l’Or-
denança reguladora de la tinença 
d’animals des de les diverses secci-
ons implicades: Medi ambient, Pro-
tecció Civil, Policia administrativa i 
Serveis Jurídics.

Al llarg del 2015 consten un to-

tal de 278 actes de denúncia per in-
fraccions de l’Ordenança municipal 
reguladora de la tinença d’animals, 
de les quals 16 corresponen a inci-
dències amb gossos de races poten-
cialment perillosos.

En relació a aquestes actes de 
denúncia s’han tramitat 93 expe-
dients sancionadors, 74 per infrac-
cions lleus, majoritàriament per 
no tenir l’animal censat, identificat 
o no impedir-ne la fugida i les 19 
restants per infraccions greus, totes 
elles en matèria de gossos potenci-
alment perillosos, per no disposar 
de la llicència de conducció o man-
car l’assegurança de responsabilitat 
civil obligatòria.

Les dades de recollida d’ani-
mals domèstics (gossos i gats) del 
2015 són molt similars a les de 
l’any anterior: 83 animals varen ser 
traslladats a les dependències del 
CAAS, dels quals només 3 van ser 
recuperats pels seus propietaris. 34 
és el nombre d’adopcions que varen 
realitzar ciutadans de Lloret d’entre 
el gossos allotjats al centre. yy

2a Trobada de vehicles i 
cossos de seguretat

un miler d’animals censats

exhibició d’una unitat canina al passeig Marítim. Foto Yoyo

Custòdia d’animals. Foto aj. Lloret

SoCietat

El centre acomiada a Josep Piris

Primer Malgrat outlet

sensibilització a l’escola sobre els 
refugiats

Josep piris a el ventall. Foto CCr

Una de les paradetes de la fira. Foto Yoyo

Visita escolar a l’exposició. Foto Yoyo

El Centre Cultural i Recreatiu va 
donar el passat 24 de febrer l’úl-
tim adéu a una de les cares més 
conegudes i estimades del teatre 
de Pineda. Amics i familiars van 
omplir la Sala Gran per dedi-
car-li les últimes paraules. Josep 
Piris va ser president de l’entitat 

del 2001 al 2005 i director i ac-
tor de molts muntatges de tea-
tre. Piris va fer la seva darrera 
interpretació a ‘Llum de Nuuk’ 
el passat mes de novembre per 
la que va rebre una forta ovació. 
Va morir el 23 de febrer a conse-
qüència d’una llarga malaltia. yy

Una trentena de botigues de 
moda i complements van parti-
cipar el passat 26 de febrer al pri-
mer gran Outlet de Malgrat de 
Mar. La fira d’articles rebaixats 
de fora temporada va tenir lloc al 
pavelló municipal de l‘avinguda 

Tarragona, que també va aplegar 
una vintena de bars i restaurants. 
El 1r Outlet de Malgrat va estar 
organitzat per Malgrat Turisme 
SL amb l’objectiu de promoci-
onar el comerç local, així com 
també l’oferta gastronòmica. yy

Els centres educatius de Malgrat 
de Mar van visitar durant la dar-
rera setmana de febrer l’expo-
sició ‘La revolució del riure’ de 
Pallassos Sense Fronteres. Els 
estudiants van parlar amb una 
de les seves membres i van veure 
fotografies de diferents campa-
nyes d’arreu del món on el pro-

pòsit de l’ONG ha estat treure un 
somriure als infants que estan 
passant per dures condicions de 
vida.  L’exposició, instal·lada a la 
Capella de l’Antic Hospital i or-
ganitzada per Plataforma Mal-
grat Acull, també va ser oberta 
al públic durant el darrer cap de 
setmana de febrer. yy



La maRina   21març DE 2016

LLoRet De maR

L’acte, celebrat el diumenge 21 
de febrer, serveix per presentar les 
quatre noves obreres del santuari, 
unes obreres que el 24 de juliol, di-
ada de Santa Cristina, protagonit-
zaran el Ball de Plaça o Dansa de 
Ses Almorratxes.

Les obreres 2016 són: Paula 
Blanch, Marta Esqueu, Júlia Mar-
tínez i Mireia Jolis. Agafen el relleu 
a Mireia Ribas, Míriam Gisbert, 
Clàudia Portavella i Anna Aus-
trich, les obreres de l’any passat.

Les activitats van començar 
dissabte amb un concert de la 
Coral Canigó de Vic a la Parròquia.

Per diumenge es va programar 
la sortida caminant cap a Santa 

Cristina organitzada pel Xino-Xa-
no. Es va esmorzar i es van visitar 
els Jardins de Santa Clotilde.

A les 12 es va celebrar la mis-
sa on es formalitzà el relleu de les 
obreres i es venerà la relíquia de 
Santa Cristina. Va actuar el Cor 
Alba de Prima.

A la una i a les quatre de la tar-
da hi va haver sardanes i al migdia, 
la tradicional arrossada popular. 
En definitiva, la tradicional troba-
da de lloretencs i lloretenques al 
paratge de Santa Cristina.

A partir d’ara, les obreres tenen 
cura del santuari i quan s’acosti la 
data intensificaran els assajos del 
Ball de Plaça. yy

Una de les actuacions que es van fer a l’aire lliure. Foto M.a. Comas

tasques d’extinció. Foto aj. Blanes

i fira Multicultural

incendi d’habitatge a Blanes

aplec dels Perdons

Les quatre obreres 2016. Foto M.a. Comas 

moiSéS gaRCía

Lloret de Mar va viure, durant 
el mes de febrer, l’agermanament 
entre tres entitats de la vila: la 
Penya del Graná, los Pueblos de 
Íllora i l’Associació Cultural Ex-
tremenya. Al llarg de tres jorna-
des, es van poder seguir diferents 
actes programats amb l’objectiu 
de donar a conèixer les diferents 
cultures que es van reunir en 
aquest esdeveniment. 

La primera edició de la Fira 
Multicultural Lloretenca es va 
obrir amb el parlament de les di-
ferents autoritats i amb una actu-
ació de flamenc, per seguir amb 
una nit farcida de música a càrrec 
del grup Joan Sol. Durant el se-
gon dia, els Amics del Country i 

el grup “Pacto entre Caballeros”, 
en tribut a Joaquín Sabina, van 
ser els encarregats d’inaugurar 
una jornada que es va allargar 
fins a la matinada amb el ball 
com a principal atractiu. La Fira 
es va tancar el diumenge, dia 14, 
amb l’acte d’agermanament entre 
les tres entitats. A més, en la clau-
sura, es va poder gaudir d’una 
cercavila, una audició de sarda-
nes i altres exhibicions de ball i 
quadres flamencs. Com no podia 
ser d’una altra manera, la gastro-
nomia va tenir un paper destacat. 
Les diferents propostes van anar 
acompanyades d’àpats típics de 
les diferents regions.

Les activitats es van dur a ter-
me al Teatre de Lloret i en una 

carpa situada a l’exterior del re-
cinte. L’accés va ser gratuït per a  
tothom, amb una gran resposta 
per part dels lloretencs i els visi-
tants, que no es van voler perdre 
aquestes jornades d’intercanvi 
cultural. 

Aquesta ha estat la primera 
edició de la Fira Multicultural 
Lloretenca, però es pretén que 
sigui un esdeveniment que es re-
peteixi en els pròxims anys. Des 
de les tres entitats, destaquen les 
seves bones relacions i la col·la-
boració en l’organització de dife-
rents actes. Aquests han estat els 
principals motius per tal de for-
malitzar un agermanament que 
assegurarà moltes més jornades 
festives a Lloret de Mar. yy

bLaneS

Es va declarat a les tres de la 
matinada del dilluns 7 de març en 
un pis de la zona dels Pavos.

Els dos ocupants de l’habitatge 
on es va originar l’incendi són mare 
i fill, de 76 i 48 anys respectivament. 
Van resultar afectats per inhalació 
de fum i van ser atesos a l’Hospital 
Comarcal. No van patir cap crema-
da. Com a mesura preventiva es 
van desallotjar 11 persones més.

A conseqüència del sinistre, el 
menjador on va començar el foc va 

quedar molt malmès, mentre que la 
resta del pis va quedar afectat per 
l’intens fum que es va originar, tot 
i que sense aparents danys en l’es-
tructura.

Pel que fa a les possibles cau-
ses que han originat l’incendi, la 
investigació policial ho haurà de 
determinar. D’entrada serà difícil 
d’esbrinar, ja que tal com han ex-
plicat els dos únics ocupants de 
l’habitatge, no tenien engegada cap 
estufa, braser o aparell que generés 
font de calor que podria haver estat 
el què hagués pres el foc. Una de 

les possibles línies de treball podria 
ser un curt-circuit elèctric provocat 
per algun altre tipus d’aparell elec-
trodomèstic. 

En l’incendi hi van intervenir 
un total de 14 dotacions de dife-
rents cossos d’emergència local i de 
la Generalitat. Més concretament, 
hi va haver 3 patrulles de la Policia 
Local i 1 de Protecció Civil de Bla-
nes; 3 ambulàncies del SEM –de les 
quals tan sols ha estat menester l’ac-
tuació de dues d’elles-; 4 dotacions 
dels Bombers de la Generalitat; i 3 
dels Mossos d’Esquadra. yy
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toRDeRa

“Viure bé, guanya qualitat de 
vida”. Aquest és el nou eslògan de 
la Fira Mercat del Ram que en-
guany arriba a la 39a edició pre-
nent la decisió de donar suport a 
la qualitat de vida i a la responsa-
bilitat social per tal de contribuir 
a un creixement econòmic i so-
cial sostenible. Els organitzadors 
volen plantejar de quina manera 
Tordera pot fer coses que rever-
teixin directa o indirectament 
a tots els ciutadans. El municipi 
acollirà la fira el 18, 19 i 20 de 
març al Parc Prudenci Bertrana.  

La Fira 2016 girarà entorn els 
següents eixos:

gastronomia, la importància de 
menjar bé, menjar sa i la com-
pra responsable

Prendrà especial rellevàn-

cia en aquest sector la Fira de la 
Brasa, on les verdures i la carn de 
Tordera seran protagonistes.

esport i salut
Tordera compta amb un im-

millorable entorn natural per a la 
pràctica de l‘esport a l‘aire lliure. 
La Fira d‘aquest any vol aprofitar 
aquesta potencialitat per tal que 

l‘esport i la salut prenguin un pa-
per protagonista. 

Natura i territori
El municipi té el riu Tordera i 

el parc Montnegre Corredor, un 
entorn privilegiat per visitar i per 
gaudir en família mitjançant la 
pràctica de l’esport, la contempla-
ció i observació de la natura (sen-

derisme, running, btt, passejades 
a cavall, etc.) o fent una estada en 
qualsevol de les seves possibili-
tats d’allotjament. 

Pertinença de poble, la im-
portància de la participació ciu-
tadana

Mitjançant l‘agroalimentació, 
l’esport i el territori cal recuperar 

el sentiment de pertinença de po-
ble que la Fira Mercat del Ram ha 
generat al llarg dels anys. 

Primera fira de la brasa
Enguany com a principal no-

vetat la Fira Mercat del Ram aco-
llirà la primera Fira de la Brasa. 
En aquesta s’hi podran degustar 
productes cuits a la brasa com: 
carn, verdures, sardines, torra-
des, botifarres... a més d’embotits, 
escalivada i allioli. L’espai dispo-
sarà de taules i cadires i els visi-
tants podran adquirir tiquets a 1€ 
per intercanviar-los pels produc-
tes que vulguin provar. Els res-
taurants i comerços del municipi 
en complementaran l‘oferta gas-
tronòmica. L’horari de la Fira de 
la Brasa serà divendres de 16h a 
22h, dissabte de 10h a 22h i diu-
menge de 10h a 20h. yy

moiSéS gaRCía

Teoria del Qua és un grup mu-
sical format per 7 joves lloretencs. 
Allò que va començar com un hob-
by, durant unes vacances d’estiu, 
ha tingut una continuïtat amb un 
format més seriós i ja han editat la 
seva primera maqueta: Enquadrats. 
Consta de quatre cançons pròpies 
que, de moment, es poden escoltar 
a través del seu canal de YouTube. 
Més endavant, la banda vol presen-
tar-la en un format físic. “Sine qua 
non”, “Dario”, “Desperta” i “Crits de 
llibertat” són els títols de les seves 
peces. El tema principal que s’abor-
da és el de la protesta social, combi-
nant el català i el castellà.

 
Els components del grup són 

en Romà Zapata (teclat), en Miguel 
González (baix), en Manel Conde 
(bateria), en Guillem Minguella 

(guitarra), l’Àlex Giral (guitarra i 
segones veus), en José Luis Sánc-
hez i en Jordi Abellán (veus). De 
moment, aquests joves lloretencs 
s’han presentat amb bons resultats 
a dos concursos: el Destaca’t de la 
Bisbal de l’Empordà, i el Musikalia 
de Salt. A més, també han realitzat 
actuacions a poblacions com Bla-
nes, Vidreres i Maçanet. També, 
per descomptat, han actuat a Lloret 
de Mar en diferents esdeveniments 
com, per exemple, les Barraques de 
la darrera edició de la Festa Major de 
Sant Romà.  

 
Des del grup, es mostren satis-

fets amb aquesta primera maqueta 
i consideren que suposa un pas en-
davant en la seva etapa musical. Són 
ambiciosos i, amb treball i dedica-
ció, esperen seguir endavant amb un 
projecte molt més professional. yyJoRge enRíquez SánChez

El casal de joves de l’Ajunta-
ment de Blanes Morralla Espai 
Creatiu va celebrar el 26 de febrer 
un acte on diversos dj’s de Blanes 
tenien l’oportunitat de demostrar 
les seves habilitats davant una 
taula de mescles, “El local beats 
2”. L’esdeveniment que es va ce-
lebrar a Morralla és una bona 
oportunitat per als joves Dj’s lo-
cals de donar-se a conèixer.

Morralla és el casal de joves 

de l’Ajuntament de Blanes i prové 
del que abans era l’antic centre 
juvenil. Al 2006 aquesta entitat 
es va “reformular” i es va inici-
ar el projecte de Morralla Espai 
Creatiu, que és tal com es coneix 
ara. El projecte d’aquesta associ-
ació és detectar habilitats i inte-
ressos amb els joves i que aquests 
s’impliquin en les activitats, ta-
llers, concerts, xerrades, etc. que 
ofereix aquest centre. 

Morralla funciona de manera 

assembleària on els joves de la 
comissió d’espectacles dissenyen 
i executen la programació. Molts 
joves de Blanes i rodalies pre-
sentes les propostes que després 
recull la comissió. El Local Beats 
va seguir aquest procés, i 3 Dj’s 
locals que ja havien participat en 
altres activitats a Morralla van 
proposar aquest esdeveniment. 
Un dels joves de la comissió tam-
bé és Dj i es va implicar en tot 
aquest procés.

No és la primera vegada que 
se celebra un concert de música 
electrònica. També Morralla ha 
aconseguit portar diversitat d’es-
tils de la mà de diferents col·lec-
tius, música com dancehall/rag-
ga amb grups com saltamontes 
ahumados HIFi; trance amb red-
dust i zerogravity; techno, mi-
nimal, Drum and Bass i electro 
amb Project Party, entre d’altres.

En aquest cas, els Dj’s eren de 
Blanes, i va ser la segona vegada 
que es va poder gaudir d’una nit 
de Dj’s locals, la primera es va 
titular Local Beats, i per tant la 
segona va ser Local Beats 2, amb 
Dj’s més joves i estils diferents, 
com EDM, future House, Deep 
Techno passant pel progressiu i 
l’electro. yy

Primera maqueta 
de Teoria del Qua

Morralla dóna oportunitats 
als dJ’s blanencs

teoria del Qua a les Barraques de Sant romà. Foto andrea Montiel

Un dels tres participants. Foto Yoyo

la Fira Mercat del ram adopta una estratègia 
saludable

Fira del ram

«La 39a edició vol donar 
suport a la qualitat de vida i 
a la responsabilitat social»

«el municipi acollirà la fira 
el 18, 19 i 20 de març al Parc 

Prudenci bertrana»
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El costa Brava Històric canvia 
de dates

Mor Josep Parra

Vehicle guanyador el 2015. Foto Yoyo

LLoRet De maR

Només cinc dies després d’ha-
ver finalitzat el Rally Costa Brava 
FIA (prova de velocitat i regularitat 
per a vehicles clàssics, dies 11 i 12 de 
març amb seu a Girona), comença-
rà la XIII edició del Rally Costa Bra-
va Històric. 

Lloret de Mar serà la base d’una 
prova que constarà de tres etapes 
concentrades en dues jornades, si 
bé la sortida es donarà des del Port 
Vell de Barcelona.

D’aquesta manera, el ral·li dei-
xa el mes d’octubre per passar a 
celebrar-se al març, una autèntica 
novetat amb la qual l’organitzador 
vol mantenir en actiu, durant dues 
setmanes, els pilots apassionats pels 
cotxes clàssics i la regularitat. La cita 
és puntuable per al FIA Trophy His-
toric Regularity Rallies 2016, obrint 
així el calendari europeu de vuit ci-
tes, estrenant-se en ella les ECOseri-
es (2a etapa).

Aquesta XIII edició (18, 19 i 

20 de març), presenta un recorre-
gut total d’uns 1.000 km, la meitat 
d’ells corresponents a trams de re-
gularitat, desconeixent-se encara el 
nombre exacte (en l’última edició 
van ser més de 40). L’itinerari de les 
dues primeres etapes es publicarà el 
17 de març (19.00h), encara que fins 
al dia 18, amb l’entrada al parc tan-
cat, no es lliurarà el road-book als 
participants, per evitar així que els 
equips hagin pogut entrenar amb 
anticipació. Per donar més dificultat 
i emoció a la cita, el recorregut de la 
tercera i última etapa serà secret fins 
que finalitzi la segona.

lloret–barcelona-lloret
Dels detalls coneguts, cal des-

tacar que el dijous 17 de març les 
verificacions tècniques tindran lloc 
de 18.00 a 20.00 hores a l’Hotel 
Evenia Olympic Palace, base, al seu 
torn, del ral·li. L’endemà els vehicles 
es traslladaran a Barcelona, on que-
daran en règim de parc tancat a les 
13.30 hores a l’exclusiu OneOcean 
Club, on la caravana podrà ser ad-
mirada pel públic que es desplaci al 

Port Vell de la Ciutat Comtal. Des-
prés d’una benvinguda amb autori-
tats i el lliurament dels carnets de 
ruta, el primer participant prendrà 
la sortida del podi a les 15.00 hores.

El final d’aquesta primera eta-
pa serà ja a Lloret de Mar, que des 
d’aquest moment capitalitzarà tota 
l’atenció. Serà al podi instal·lat al 
Passeig Marítim i en plena matina-
da: 03.15 hores del dissabte 19. 

La segona etapa començarà a 
les 11.00 hores des d’aquest mateix 
escenari, per finalitzar a les 20.00 
hores. Aquest mateix dissabte ar-
rencarà la tercera i última jorna-
da de ral·li, a les 22.00 hores i amb 
molt poc temps perquè els pilots i 
copilots puguin descansar. El final 
del ral·li està previst a les 03.30 ho-
res del diumenge dia 20 al podi de 
Lloret, publicant-se els resultats a 
les 05.00 hores. El Passeig Marítim 
de Lloret serà escenari també del 
lliurament de trofeus als guanya-
dors, que s’esdevindrà a les 11.30h 
d’aquest mateix 20 de març. yy

bLaneS

Nascut a Blanes el 22 de setem-
bre de 1925, va jugar 12 temporadas 
al RCD Espanyol i va defensar els 
colors de la selecció espanyola de 
futbol al Mundial del Brasil 1950, 
compartint vestidor amb Rama-
llets o Zarra, dos dels jugadors més 
coneguts de l’època. En aquell mo-
ment va ser considerat el millor de-
fensa del campionat i va formar part 
de l’onze ideal.  Josep Parra era fill 
d’un matrimoni murcià que va arri-
bar a Blanes per treballar a la SAFA. 
Va morir als 90 anys a Terrassa, ciu-
tat on residia des que es va retirar. yy

eSPoRtS

copa Femenina d’hoquei

v duatló vila de Blanes

campionat de Twirling

Sorteig de la copa 2015. Foto M.a. Comas

Sortida de la cursa a peu. Foto Yoyo

Una de les actuacions. Foto Yoyo

Josep parra. Foto rCd espanyol

Lloret repetirà com a seu de la 
final a vuit de la copa femenina. 
Serà els dies 8, 9 i 10 d’abril. Tot 
i que es jugarà el mes vinent, 
ja fa dies que s’han conegut els 

vuit participants. Com a caps de 
sèrie: Voltregà, Manlleu, Palau i 
Gijón. La resta d’equips: Sfèric 
Terrassa, Las Rozas, Bigues i Ri-
ells i Mataró. yy

Roberto Fidalgo (1:27:31) i Es-
tefania Chamorro (2:03:58) han 
estat els guanyadors de la prova 
que va començar i acabar a la 

Ciutat Esportiva. Els partici-
pants van fer 5 km de cursa a 
peu, 20 de BTT i 2,5 més de cur-
sa a peu. yy

Organitzat pel Club Twirling 
Blanes, s’ha celebrat a la Ciutat 

Esportiva la Copa d’Espanya 
d’equips i grups. yy

Del 17 al 20 de març, Lloret de Mar exhibeix el seu llegat mentre Barcelona 
dóna la sortida
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Xavi Marina: 
24 hores sense parar 

Gerard Figueras substitueix 
ivan Tibau

abu Dhabi

El corredor blanenc d’ultra-
fons Xavi Marina ha participat en 
una prova de 100 quilòmetres pel 
desert d’Abu Dhabi. Feia quatre 
anys que no trepitjava el desert i 
ell mateix reconeix que les dificul-
tats són grans, però la recompensa 
d’acabar ho és molt més. “Al prin-
cipi t’has d’aclimatar al medi. Les 
temperatures eren molt elevades. 
Hi havia gent deshidratada als 
pocs quilòmetres. Jo, quan vaig 
començar a anar bé va ser a par-
tir del quilòmetre 40. En aquestes 

curses pateixes molt, però quan 
arribes, sents una gran satisfacció 
i alegria”.

Marina va acabar en sisena 
posició, “la posició és important, 
però no ho és tot. Hi havia una 
opció de fer 200 quilòmetres, però 
jo vaig optar pels 100, com la ma-
joria. La cursa llarga només la van 
acabar 8 persones”. Marina va tri-
gar 24 hores i 13 minuts en fer el 
recorregut.

Al moment de tancar aquesta 

edició, Xavi Marina és a  Sri Lanka 
per participar en una prova de sis 
dies per la selva amb un recorre-
gut total de 200 quilòmetres, “són 
etapes de 30 a 60 quilòmetres di-
àris per un paisatge que m’han dit 
que és espectacular”.

El mes de maig té previst un 
nou repte a Romania, concreta-
ment la Transilvània. 

Aquest any va començar a la 
neu, va continuar al desert, ara és a 
la selva, i acabarà a la muntanya. yy

ReConeiXementS eSPoRtiuS

distinció a sis esportistes d’elit

Blanes homenatja aleix Gelabert 

diego león, premi al seny Esportiu

esportistes guardonats. Foto aj. Blanes

reconeixement a aleix Gelabert. Foto aj. Blanes

diego León al despatx de l’alcalde

L’Ajuntament de Blanes i la Di-
putació de Girona han reconegut 
la trajectòria de Marina Bassols 
(tennis), Francesc Zurita (ciclis-

me), Marina Molina (twirling), 
Carlos Ordóñez (vela), Michael 
Parra (motociclisme) i Xavi Ma-
rina (running). yy

La seva darrera fita ha estat la 
4a posició en la Barcelona Wor-
ld Race 2014-2015, juntament 
amb Dídac Costa. Van invertir 
98 dies en donar la volta al món. 

Va rebre una placa on es podia 
llegir “Pels seus èxits esportius 
en el món de la vela i haver con-
tribuït a donar a conèixer la nos-
tra vila arreu del món”. yy

Després de més de 50 anys de-
dicats al voleibol, Diego León, 
membre del Club Volei Lloret, 
ha rebut el guardó al Seny Es-
portiu. El va rebre en la festa de 
l’Esport Català, una festa orga-

nitzada per la Unió de Federa-
cions Esportives de Catalunya 
(UFEC) i el diari Sport. De la 
mateixa manera, l’Ajuntament 
de Lloret de Mar també li ha fet 
un reconeixement. yy

Xavi Marina en plena cursa

tibau rep l’homenatge de l’associació Catalana de dirigents de l’esport

LLoRet De maR

Després de cinc anys en el càr-
rec, el lloretenc Ivan Tibau deixa de 
ser el secretari general de l’Esport, 
responsabilitat que passa a mans de 
Gerard Figueras, fins ara director 
del Consell Català de l’Esport. 

Per Tibau, “han estat uns anys 
molt intensos i enriquidors. S’han 
viscut, sense dubte, anys molt di-
fícils en tots els aspectes, però tot 
i això podem dir que hem pogut 
sobreviure i estem en situació de 
seguir avançant”.

Per Tibau, els cinc eixos de la 
seva tasca han estat: màxima pro-
ximitat, rigor en la gestió dels re-
cursos públics, total transparència, 
actuar amb humilitat i defensar 
l’Esport com a pota bàsica de l’Es-
tat del Benestar. yy
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SaLut entRetenimentS Propostes de Jep Ferrer.
  wwwcrucigramaexpres.

cat  

El nou calendari vacunal només 
s’aplicarà als nascuts a partir del 2016

@maresjosep
www.ipmaresriera.cat

Durant els propers dies 
s’aprovarà oficialment a 
Catalunya el nou calendari 

de vacunacions sistemàtiques que 
inclourà totes les vacunes finança-
des pel Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya. La seva 
aplicació serà possible en els pro-
pers mesos i s’espera que estigui ple-
nament en marxa a començaments 
d’estiu. Els canvis són rellevants i 
converteixen el nostre calendari de 
vacunacions en un dels calendaris 
públics més complerts d’Europa, 
amb una optimització del nombre 
de dosis que permet reduir punxa-
des innecessàries i fent-lo un dels 
calendaris d’immunitzacions amb 
excel·lent relació de cost i efectivi-
tat. 
En aquest nou calendari els nens es 
vacunaran als 2, 4 i 11 mesos d’edat, 
i ja no s’administraran vacunes fi-
nançades al calendari públic als 
6 i 18 mesos com es feia fins ara, 
reduint una dosi de vacuna hexa-
valent (tètanus, diftèria, tos ferina, 
polio, hepatitis B i Haemophilus in-

fluenzae b) que amb aquesta pauta 
ja no és necessària. La vacuna en-
front meningococ C s’administrarà 
als 4 i 12 mesos, amb un recorda-
tori als 12 anys, reduint també una 
de les dosis que s’administrava als 2 
mesos, i que tampoc és necessària 
amb aquesta nova pauta. La triple 
vírica (xarampió, galteres i rubèola) 
es continua igual amb dues dosis als 
12 mesos i als 3 anys. L’hepatitis A 
s’administra als 15 mesos i als 6 anys 
com fins ara, i no hi ha canvis amb 
la vacuna enfront papil·lomavirus 
en les nenes a 6è de primària, ni 
amb la revacunació de tètanus, di-
ftèria i tos ferina (DTPa) als 6 anys, 
ni amb la de tètanus i diftèria (Td) a 
2n d’ESO. Si s’afegeix un record de 
polio junt amb la DTPa dels 6 anys.
Però sens dubte el canvi més nove-
dós i més esperat és la introducció 
al calendari de la vacuna enfront 
del pneumococ als 2, 4 i 11 mesos 
d’edat i enfront la varicel·la als 15 
mesos i 3 anys d’edat. Aquesta ha 
estat una reivindicació constant per 
part dels pediatres, i que ha fet que 
durant tots aquests darrers anys les 
famílies, aconsellades pel seu pedi-
atre i per la infermera pediàtrica, 
hagin assumit de la seva butxaca el 
cost de la vacunació dels seus fills 
davant aquestes dues malalties.
La vessant menys bonica del nou 
calendari, però que necessàriament 
caldrà assumir, és que aquestes mo-
dificacions i especialment la inclu-
sió de les noves vacunes enfront del 
pneumococ i la varicel·la, només 
s’aplicaran, si no hi ha canvis d’úl-
tima hora, als nens nascuts a partir 
de gener de 2016. És evident que les 
possibilitats econòmiques actuals 
pel finançament d’aquestes vacu-
nes condicionen aquesta decisió i 

obliguen a definir un punt de tall 
a partir del que s’implementaran 
les noves recomanacions. Els nens 
nascuts abans de 2016, continuaran 
amb el calendari sistemàtic anterior 
a l’actual, ja que necessàriament 
han de completar les pautes inicia-
des, i encara que es pugui conside-
rar injust no tindran finançament 
per rebre la vacuna enfront del 
pneumococ ni de la varicel·la. Cal 
saber però, que la vacuna enfront 
del pneumococ no es considera ne-
cessària per nens sans que ja tenen 
més de 5 anys, i la vacuna de vari-
cel·la se’ls hi administrarà gratuïta-
ment a tots els nens no vacunats i 
que no hagin patit la malaltia quan 
tinguin 12 anys d’edat. En aquests 
casos les famílies que ho desitgin, 
i per recomanació del seu pediatre, 
podran adquirir tant la vacuna del 
pneumococ com la de varicel·la en 
les farmàcies per poder vacunar als 
seus fills assumint el cost de la va-
cunació.
Tot i que aquesta situació sigui un 
pel agredolça, cal considerar que 
aquest nou calendari és un avenç 
inqüestionable, és un bon calendari 
vacunal, òptim, efectiu, de cost rao-
nable i prou ampli. És cert que algu-
nes vacunes que els pediatres con-
siderem importants encara queden 
excloses del finançament públic: 
vacuna enfront del meningococ B 
i enfront del rotavirus. Però també 
és cert que la vacunació des de la 
perspectiva de salut pública es una 
mesura en la que cal tenir molt en 
compte les possibilitats pel seu fi-
nançament. El  nou calendari de va-
cunacions de Catalunya és una gran 
noticia per a tots i representa una 
millora substancial en la prevenció 
pels nostres nens. Anem bé. yy

Dr. JoSeP maRèS beRmúDez , Pediatre
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bLaneS

L’agenDa

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

LLoRet

Dia 11
CONFERÈNCia SOBRE 
RaMON LLULL
Club Marina Casinet. Carrer 
Màrtirs, 2

TEaTRE: MARITS I MULLERS
Teatre de Lloret · 21 h

Dia 12
EL RaCÓ DELS CONTES:
“CUENTOS pERDiDOS ”
Biblioteca Municipal.
Plaça Pere Torrent, 1 · 11.30 h

Dia 13
TaLLER: “CONSTRUÏM UN 
VaiXELL”
Museu del Mar · 11 h

FiRa MERCaT DE BROCaNTERS 
I COL·LECCIONISTES TROBADA 
VEHiCLES CLÀSSiCS
Plaça Pere Torrent · 10-14 h.

MiGaS GRaNaÍNaS
Font de Kaikuta- Rieral. 10-17 h

DEL 16 aL 20
XIII RAL·LI COSTA BRAVA 
HiSTÒRiC
www.rallycostrabrava.com
Passeig Jacint Verdaguer

Dia 17
CiNE CLUB aDLER: 
TAXI TEHERAN
Teatre de Lloret · 21 h

Dia 18
TEaTRE: CÓDIGO ALFA
Teatre de Lloret · 21 h

iii CURSa ESCOLaR: “Dia 
MUNDiaL DE L’aCTiViTaT 
FÍSiCa”
Instituts i escoles · 8.30  - 12.30 h

Dia 19
GLOBaL U14
BaSKETBaLL EXpERiENCE
Pavelló Pompeu Fabra · 9 h

CaNTaDa pOpULaR
D’HaVaNERES. TaLLERS
Museu del Mar · 19-20 h

EL RaCÓ DELS CONTES:
“papaLLONES TaMBÉ
VOLEN pOESia”
Biblioteca Municipal
Plaça Pere Torrent, 1 · 11.30 h

Xii TORNEiG LLORET COSTa
BRaVa ULTiMaTE 2016
Platja de Lloret · 8-18 h

Dia 20
TaLLER: “CONSTRUÏM UN
VaiXELL”
Museu del Mar · 11 h

REpaRTiMENT DE LLORER
Dia DEL RaM. BENEDiCCiÓ
Plaça de l´Església. 11 h

CaMpiONaT 10.000
METRES i REUNiÓ
DE FONS aTLETiSME
Pistes Atletisme · 17-21 h

Dia 25
XXXiV BUNYOLaDa pOpULaR
Ermita de les Alegries · 9 h

pROCESSÓ DiVENDRES SaNT
Sant Pere- Església Sant Romà. 
22 h

Dia 27
CaNTaDa DE CaRaMELLES:
UNiÓ CORaL LLORETENCa
Biblioteca Municipal
Centre Comercial Caravel·la 10 h

TaLLER: “CONSTRUÏM
UN VaiXELL”
Museu del Mar · 11 h

Dia 31
CiNE CLUB aDLER: “UN Dia 
pERFECTE pER VOLaR”
Teatre de Lloret. 21 h

Dia 9
NaSCUTS pER LLEGiR: 
HiSTÒRiES D’UN VEÏNaT aMB 
Cia La TaBOLa 
Biblioteca Comarcal
10.30 h

Dia 10
CLUB DE LECTURa iNFaNTiL 
Biblioteca Comarcal
17 h

Dia 11
pRESENTaCiÓ DE La 
REViSTa BLANDA DE L’aRXiU 
MUNiCipaL
Sala de Plens
19 h

Dia 12 
aCTiViTaTS DiVERSES 
ORGaNiTzaDES pER L’ aEiG 
piNYa DE ROSa 
Biblioteca Comarcal
D‘11 h a 13 h

MÚSiCa: aNTOLOGia DEL 
FOLKLORE aRaGONÈS 
Teatre de Blanes 
19 h

Dia 13
 ENTREGa pREMiS RECVLL 
Teatre de Blanes.
12 h

Dia 15
CONFERÈNCia aULa BLaNES: 
“El perquè, el què i el com de la 
participació ciutadana”, amb el 
Dr. J. Brugué (UdG-IRE)
Biblioteca Comarcal 
20 h

Dia 16 
TROBaDa ESpORTiVa 
D’ESCOLES 
Escola Mossèn Joan Batlle 

Ciutat Esportiva Blanes 

Dia 18
DONaCiÓ DE SaNG. Organitza 
Banc de Sang i Teixits 
Biblioteca Comarcal
De 9 h a les 21 h

Dia 19 
COMpETiCiÓ BiTLLES 
CaTaLaNES 

Club Bitlles Catalanes Blanes - 
Lliga La Selva - Alt Maresme de 
Bitlles Catalanes Camp de futbol 
dels Pins 
De 16 h a 19 h

TEaTRE: TEMpS aMB QUiM 
MaSFERRER 
Companyia Teatre de Guerrilla 
Teatre de Blanes 
De 19 h a les 21 h

Dia 21
CiCLE DE DaNSES aL CaRRER 
Esbart Joaquim Ruyra 
Pl. Espanya 
18 h 

Dia MUNDiaL DE La pOESia
Biblioteca Comarcal

Dia 25
pROCESSÓ DE DiVENDRES 
SaNT 
Església Santa Maria 
22 h

Dia 27
pROCESSÓ i CaNT DE L ÀNGEL 
Església Santa Maria 
11.45 h

Dia 29
 apLEC DE La MaRE DE DÉU 
DEL ViLaR 
Tot el dia

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE BLANES

ComaRqueS

AGENDA FACILITADA PER RÀDIO MARINA

Dia 9
CaLELLa
Aula d’Extensió Universitària 
“Humans o posthumans”, a càrrec 
Miquel Àngel Serra, investigador 
en Ciències Experimentals de la 
Universitat Pompeu Fabra. Casal de 
l’Amistat 18.30 h

Dia 10
SaNTa SUSaNNa
Xerrada informativa sobre noves 
oportunitats destinada a joves 
inactius. Local Social · 12 h

piNEDa DE MaR
Conferència “Som socorristes 
i estem salvant vides” dins la 
campanya “Pineda amb Síria”. A 
càrrec de Proactiva Open Arms. 
Sala de Plens · 19 h

Dia 11
MaLGRaT DE MaR
Els contes del divendres. Biblioteca 
La Cooperativa 18 h

Cinema “Deephan”. 
Organitza Cineclub Garbí. 
Centre Cultural 22 h

piNEDa DE MaR
Xerrada – Col·loqui “L’esport 
femení al Maresme” a càrrec de 
les alcaldesses de Calella, Sant 
Pol, Canet, Montgat i la 1a Tinent 
d’Alcalde de Pineda. 
Local Social Penya Barcelonista de 
Pineda de Mar 20.15 h 

CaLELLa
Presentació del llibre “No sóc 
d’aquest món. El fenomen d’Enric 
Corbera’ de Gaspar Hernández. 
Biblioteca Can Salvador de la Plaça, 
19 h

Cafè jazz. Concert amb Carme 
Canela (veu), Joan Monné (piano), 
Marko Lohikari (contrabaix) i Carlos 
Falanga (bateria) i dirigit per Juan 
Carlos Narzekian. La Gàbia 22 h

Dia 12
piNEDa DE MaR
Fira d‘Artesans. 
Plaça de les Mèlies. 
De 10 a 21 h 

CaLELLa
Cicle de Cambra. Concert amb 
Classic meets Jazz amb Claudi 
Arimany (flauta), Eduard Sànchez 
(flauta), Santi Escura (piano), 
Manuel Vega (contrabaix) i Antoni 
Gadea (bateria). Sala Mozart 22 h

SaNTa SUSaNNa
Nit de Gospel. Església Parroquial 
Santa Susanna · 21 h

Dia 13
CaLELLa
4a Marxa per la Dona 
Treballadora i lectura del 
Manifest. 
Parc Manuel Puigvert · 9 h
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Festa de la cultura dels nens de 
l’Índia amb tallers i degustació de 
menjar vegetarià. 
Sala de columnes de la Fàbrica 
Llobet-Guri · 10 h

Veredicte i proclamació dels 
guanyadors dels 34 Jocs Florals 
de Calella. Sala Mozart · 12 h

Concurs de teatre amateur. “Les 
tres germanes” a càrrec del grup 
Pierrot Teatre. Orfeó Calellenc 
18.30 h

piNEDa DE MaR
En Sintonia‚ Copes, música, i...‚ 
a càrrec de l’Escola Municipal de 
Música. Cafeteria de Can Comas 
12 h

Concert de sardanes, a càrrec de 
la Cobla Jovenívola de Sabadell. 
Centre Cultural i Recreatiu 12 h

Representació de l‘obra ‚L‘home 
amb qui somien les dones quan 
somien amb homes‘ a càrrec de la 
companyia del CCR. Sala Gran · 18 h

SaNTa SUSaNNa
XIV Monogràfica Regional de 
Catalunya CEDDA. Carrer del Bou 
9.30 h

MaLGRaT DE MaR
Obra “Això no és vida!” 
interpretada pel grup Germanor. 
Centre Cultural 18 h

Dia 15
piNEDa DE MaR
Taller “Lactància Materna i son 
infantil”. Llar d’infants Marinada 
16.30 h 

Dia 16
CaLELLa
Xerrada nutricional amb la 

dietista Sara Justícia. Local 
d’Oncolliga · 9.30 h

Aula d’Extensió Universitària 
“Història i llegendes de la 
bruixeria”, a càrrec de Joan Soler, 
escriptor i pedagog. Casal de 
l’Amistat · 18.30 h

Dia 17
CaLELLa
Conferència “Arquitectura 
religiosa Preromànica”, a càrrec 
de Joaquim Graupera. Ajuntament 
Vell · 20.30 h

DiES 18, 19, 20
39a edició de la Fira Mercat 
del Ram de Tordera. Parc 
Prudenci Bertrana. Activitats 
complementàries cada dia.

Dia 18
MaLGRaT DE MaR
Els contes del divendres. 
Biblioteca La Cooperativa · 18 h

piNEDa DE MaR
Taller d’autoestima per a adults 
“Trobar la parella perfecte dins 
de tu”, a càrrec de Maite Bayona. 
Biblioteca Poblenou 19 h

CaLELLa
Xerrada “Groenlàndia. La darrera 
frontera humana habitada”, 
a càrrec de Francesc Bailón, 
atropòleg i guia cultural. Museu 
del Turisme · 20 h.

Cafè jazz. Concert amb Guim 
Garcia (saxo), David Parra 
(helicorn) i Caspar St. Charles 
(bateria) i dirigit per Juan Carlos 
Narzekian. Sublim · 22 h

Dia 19
CaLELLa
Raid Aventura X-Perience Calella. 

Organitza: Centre excursionista de 
Calella. La Muntanyeta · 7.30 h
Cicle de Cambra. Concert 
Harmonia amb Albert Deprius 
(director). Sala Mozart · 22 h

Dia 20
piNEDa DE MaR
Benedicció de Rams. Plaça 
Catalunya · 11 h

Representació de l‘obra ‚L‘home 
amb qui somien les dones quan 
somien amb homes‘ a càrrec de la 
companyia del CCR. Sala gran 18 h

CaLELLa
Diumenge de rams. 
Benedicció de palmes i palmons. 
Plaça de l’Església · 12 h

Concurs de teatre amateur. “Les 
noies del calendari” a càrrec 
del grup teatral Acte Quadre de 
Granollers. Orfeó Calellenc 18.30 h

MaLGRaT DE MaR
20è Concurs de Teatre. “L’art de la 
comèdia” 
Interpretada pel grup Els Carlins de 
Manresa. 
Centre Cultural · 18 h

Dia 21
CaLELLa
Sortida de la primera etapa de 
la 96a Volta Ciclista a Catalunya. 
Riera Capaspre · 13.30 h

Dia 23
CaLELLa
Espectacle infantil Krustó i 
Pirulets. Plaça de l’Església · 18.30 h

Dia 25
piNEDa DE MaR
9è Camí de Ronda de Pineda de 
Mar. Platja dels Pescadors · 7.30 h 

Processó de Setmana Santa. 

Organitza: Confraria M. De Déu 
dels Dolors i del Crist Jacent. Inici 
al c/ Vallès · 18.30  h

CaLELLa
Carpe Birrem. Primera edició de 
la Fira de la cervesa artesana. 
Passeig Manuel Puigvert.
D’11 h a 23 h

24a Bunyolada Popular. 
Organitza: Gent del barri de 
Pequín. Plaça Espanya. De 11 a 20 h

Cafè jazz. Concert Trakas amb 
Juan de Diego (trompeta), Abel 
Boquera (orge Hammond b3) 
i Gaspar St. Charles (bateria). 
Concert After Hour amb Jordi 
Torrens (guitara) i Juan Carlos 
Narzekian. Sala Mozart 22 h

paLaFOLLS
Concert benèfic “Palafolls 
Solidari”, a càrrec de la banda de 
Palafolls. Teatre de Palafolls · 19 h

Dia 26
CaLELLa
Carpe Birrem. Primera edició de 
la Fira de la cervesa artesana. 
Passeig Manuel Puigvert.
De 12h a 00h

paLaFOLLS
Sardanes a càrrec de la Cobla 
Palafolls. 
Plaça Joaquim Ruyra · 17 h

Trobada de Diablesfolls i colles 
convidades i cercavila de bèsties. 
Plaça Joaquim Ruyra · 19.30 h

Festival Singulars. Primer concert 
del cicle a càrrec de Xavier Calvet. 
Teatre de Palafolls · 22.30 h

Dia 27
CaLELLa
Audició de sardanes, a càrrec 
de la Cobla Sabadell. Plaça de 
l’Ajuntament · 12 h

Cant de l’Àngel. Plaça de 
l’Ajuntament. 13.15 h

paLaFOLLS
Actuació castellera, a càrrec dels 
Maduixots de l’Alt Maresme. Plaça 
Major · 12 h

Concert Jove amb el grup Acció i 
Slum DJ’s. 
Teatre de Palafolls · 22.30 h

Dia 28
piNEDa DE MaR
Excursió de Can Jalpí a Sant Pere 
de Riu. Can Jalpí · 10.45 h

piNEDa DE MaR i TORDERa
Aplec de Sant Pere de Riu. Matí i 
tarda a Sant Pere de Riu. 

Dia 30
CaLELLa
Aula d’Extensió Universitària 
“Van Gogh: esclat de llum i 
color”, a càrrec de Pepe Jiménez 
Espejo, llicenciat en Història i 
artista plàstic. Casal de l’Amistat 
18.30 h

piNEDa DE MaR
Homenatge a les parelles  que 
enguany fan 50 anys de casats. 
Casal d’Avis Les Mèlies 17.30 h 

Dia 31
CaLELLa
Cineclub: “My Old Lady (La meva 
casa a París)” en VOS. Sala Mozart 
21 h
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  eL Fogó De La maRina

bacallÀ a la llaUNa

ingReDientS:

- 8 talls de bacallà

- 5 grans d’all

- 2 culleradetes de 

pebre vermell dolç

- 1 got de vi blanc

- Farina

- Oli d’oliva per fregir el bacallà

- Julivert

PRePaRaCió:

Primer cobrim el bacallà d’aigua per dessalar-lo i el tindrem en remull durant, almenys,  

48 hores, canviant l’aigua 3 o 4 vegades.

Un cop el bacallà hagi perdut l’excés de sal, l’escorrem bé.

El passem per farina i el fregim a mitja temperatura fins que estigui daurat i el passem 

a una safata de forn.

Utilitzem el mateix oli per fregir 4 grans d’all prèviament filetejats. Afegim el pebre 

vermell, remenem una mica i a continuació el vi blanc. Deixem coure uns minuts.

Quan estigui a punt, cobrim el bacallà amb l’oli i afegim el julivert i el gra d’all que ha-

víem reservat, ben picadets.

Tornem la safata al forn i l’acabem de coure durant uns 10 o 15 minuts a 180 graus.

Esperem que us agradi.

BON PROFIT!

Manoli Bustamante 
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tRanSPoRtS PúbLiCS

R
o

D
a

li
e

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

 blaNeS  g giRoNa
feiNeRS (tRaNSboRD: MaÇaNet-MaSSaNeS): 7.16  - 8.16 - 10.15 - 12.16 - 14.14 - 16.15 - 18.15 - 20.14 - 22.18 - 23.21 
feiNeRS (DiRecteS): 7.46 - 9.15 - 11.16 - 13.16 - 15.15 - 17.15 - 19.15 - 21.12 - 22.52

feStiUS (tRaNSboRD: MaÇaNet-MaSSaNeS): 7.45 - 8.45 - 9.45 - 10.45 - 11.37 - 12.37 - 13.37 - 14.44 - 15.44 - 16.44 - 17.37 - 18.42 - 19.44 - 20.45 - 21.44 - 22.13 - 23.06

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

a
U

t
o

b
U

So
S  lloRet  g eStaciÓ De ReNfe (BLANES)

totS elS DieS: 6.40 - 7.00 - (7.20 - 20.50 cada 30 minuts) - 21.15 - 21.44

 lloRet  g blaNeS ceNtRe  g eStaciÓ De ReNfe (BLANES)
feiNeRS: 7.15 - 20.55 (cada 20 minuts) / feStiUS: 8.00 - 21.00 (cada 30 minuts)
 eStaciÓ De ReNfe (BLANES)  g blaNeS ceNtRe  g lloRet
feiNeRS: 7.00 - 21.00 (cada 20 minuts) / feStiUS: 8.00 a 21.00 (cada 30 minuts)

 eStaciÓ De ReNfe (BLANES)  g lloRet
totS elS DieS: 7.00 - (7.20 - 22.50 cada 30 minuts)

blaNeS (ESTACIó DE BUS)  g baRceloNa (ESTACIó DEL NORD)
feiNeRS: 9.30 - 10.00 - 14.30 - 19.00 / feStiUS: 9.30
 baRceloNa (ESTACIó DEL NORD)  g blaNeS (ESTACIó DE BUS)
feiNeRS: 9.00 - 14.00 - 17.30 - 19.00 / feStiUS: 11.00 - 17.30 - 19.00

 blaNeS (ESTACIó DE BUS)  g giRoNa
feiNeRS: 7.05 - 7.30 - 8.15 - 9.00 - 11.00 - 14.00 - 15.45 - 17.20 / DiSSabteS: 8.15 - 9.00 - 15.45 / DiUMeNgeS: 18.15
 giRoNa (ESTACIó DE BUS)  g blaNeS
feiNeRS: 8.30 - 11.30 - 13.15 - 14.30 - 15.15 - 17.30 - 19.00 - 20.15 / DiSSabteS: 13.15 - 18.30 - 19.00 / DiUMeNgeS: 18.30

 lloRet (eStaciÓ De bUS) g giRoNa
feiNeRS: 6.30 - 7.30 - 8.30 - 9.00 - 9.30 - 10.00 - 11.00 - 12.00 - 13.30 - 14.00 - 15.30 - 16.00 - 17.00 - 18.00 - 19.30
DiSSabteS feiNeRS: 7.30 - 8.30 - 9.00 - 9.30 - 12.00 - 14.15 - 19.30 / DiUMeNgeS i feStiUS: 8.30 - 9.00 - 9.30 - 15.30 - 19.30
 giRoNa (eStaciÓ De bUS) g lloRet
feiNeRS: 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.00 - 12.15 - 13.15 - 14.30 - 15.00 - 16.30 - 17.00 - 18.30 - 19.30 - 20.30
DiSSabteS feiNeRS: 8.45 - 10.00 - 13.15 - 16.30 - 17.30 - 18.30 - 20.30 / DiUMeNgeS i feStiUS: 10.00 - 16.30 - 17.30 - 18.30 - 20.30

 lloRet (ESTACIó DE BUS)  g baRceloNa
6.35 - 07.35 - 8.00 - 9.05 - 10.05 - 10.30 - 11.30 - 13.45 - 15.35 - 16.35 - 18.15 - 19.15
 baRceloNa  g lloRet (ESTACIó DE BUS)
8.00 -9.15 - 10.00 - 12.00 - 13.30 - 14.00 - 15.00 - 17.00 - 18.00 - 18.45 - 19.30 - 21.30
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Farmàcies de guàrdia
bLaneS

LLoRet

adreces i telèfons

adreces i telèfons

Març

Març

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

a partir de LeS 12 de La Nit, S’Ha de trUCar aBaNS a La poLiCia LoCaL
(t. 972 358 666) i S’Ha de portar La reCepta.

de 08.30 a 22.00 H.
de 09:30 a 13:15 i de 16:30 a 21:00

aDeLL 
aDeLL
PuJoL
baRtRina 
omS
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

J. maRtínez
FÀbRegaS
e. taLLaDa
baSté
CÀnoveS
m. taLLaDa
boRRÀS
LLaDó
i. eSPinet
maSete
a. maRtínez
PeRPinYÀ
C. CabaÑaS
mazó
m. CabaÑaS
J. maRtínez
FÀbRegaS / M. taLLada
e. taLLaDa / Mazó
baSté / C. CaBañaS
CÀnoveS / MaSete
m. taLLaDa
boRRÀS
LLaDó

9
10
11
12
13
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

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

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

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

solidaritat a caprabo

10 anys de botiga al carrer

Torna la Borsa de Treball de 
ràdio Marina

CataLunYa

 Els clients de Caprabo aju-
den amb 12.000 € els refugiats 
a Europa.

 
Els diners recaptats a través 

de donatius aniran destinats a 
un projecte de la Creu Roja per 
a l’adquisició de mantes per als 
refugiats. 

Els clients han participat 
amb la compra de targetes so-
lidàries o mitjançant donatius 
online. 

Els diners recaptats es des-
tinaran a atendre la població 

refugiada i en trànsit a Grècia, 
Macedònia, Sèrbia, Hongria, 
Croàcia i el Líban.

La Federació Internacio-
nal de la Cruz Roja (FICR) ha 
sol·licitat 9,6 milions d’euros 
per atendre a més de 625.000 
persones refugiades durant 
els pròxims mesos i cobrir les 
seves necessitats d’aigua, sane-
jament i higiene, salut, suport 
psicosocial, restabliment de 
llaços familiars, aliments i al-
tres articles de primera neces-
sitat com mantes, sacs de dor-
mir, roba, etc. yy

bLaneS

Els comerciants de Blanes 
Centre han celebrat els 10 anys 
de la Botiga al Carrer el dissabte 
5 de març. 

 
A banda d’acabar amb l’estoc 

de l’hivern amb grans descomp-
tes, l’objectiu va ser oferir una 
jornada festiva, en la qual es po-
gués comprar i passejar, alhora, 
pel centre de la localitat. 

Els principals carrers per on 
es van instal·lar les parades –de 
9 del matí a 21 h del vespre- van 
ser: Raval, Mercaders, Muralla i 
Ample. yy

La SeLva - maReSme

Aprofitant les noves opor-
tunitats que ofereix la xarxa, 
Ràdio Marina ha implementat 
un servei de col·locació que 
combina l’emissió a través de 
les ones amb la publicació a 
internet.

Un nou espai on els em-
presaris de les nostres con-
trades tenen un canal d‘alta 
velocitat per cobrir les places 

vacants a la seva empresa.

La Borsa de Treball de Rà-
dio Marina sempre s’ha carac-
teritzat per la seva agilitat i 
immediatesa a l’hora de cobrir 
les necessitats laborals tant 
dels treballadors com dels em-
presaris. Ara, amb l’aportació 
de les noves tecnologies, aug-
menta la potència d‘aquest es-
pai de servei al món laboral. yy

Cartell de la campanya

el bon temps va acompanyar la botiga al carrer. Foto Yoyo
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SoLuCionS

PUNTS DE DISTrIBUCIÓ DE LA MARINA

B
L

A
N

E
S

L
L

O
R

E
T

 1 veRDuReS monteLLS
plaça Verdures

 2 aJuntament De bLaneS
passeig de dintre

 3 eventia PReSS
carrer Esperança

 4 Punt D‘inFoRmaCió
plaça catalunya

 5 CaFeteRia baCChio
plaça theolongo Bacchio

 6 XaLoC PeRFumeRieS
carrer Ample

 7 FeRReteRia meStRaL
carrer Raval

 8 FamiLY Dent
carrer de la Fe

 9 e.S. Santa anna
carrer Anselm clavé

 10 CaPRabo
carrer lleida

 11 FaRmÀCia naRCíS PuJoL
plaça Verge del pilar

 12 bibLioteCa ComaRCaL
Avinguda de catalunya

 13 PaStiSSeRia maRina
Avinguda de catalunya

 14 FaRma SaLut
Avinguda Europa

 15 totCaRn
Avinguda Europa

 16 eSCoLa SaFa
carretera de l‘Estació

 17 RÀDio maRina
ca la guidó

 18 FaRmÀCia tuRon
ca la guidó

 19 Ciutat eSPoRtiva bLaneS
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
Accès 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 PoRCuS
carrer cervantes

 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

1
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Aquest espai està disponible
per a la vostra empresa

Tel. 660 08 90 90 
La vostra publicitat des 

de només 108 €
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aLmuDena montaÑo inDia

La colla Castellera de l’Alt Maresme 
Els Maduixots ha aconseguit una fita 
insòlita en el món dels castells: amb 
només dos anys d’existència ha muntat 
castells de 7, un repte que només han 
aconseguit tres de les aproximadament 
100 colles castelleres que coexisteixen 
actualment a Catalunya.

El passat 24 de gener l’assemblea ordi-
nària va escollir el malgratenc Roberto 
Moral com a nou cap de colla per als 
propers dos anys, i pren el relleu de 
Marc Ruiz, actual president dels Cas-
tellers de l’Alt Maresme.

Quins són els objectius que us heu 
fixat com a president?
Marc Ruiz: Volem activar el ves-
sant social. El principal objectiu 
de la colla castellera Els Maduixots 
és fidelitzar els castellers que ja en 
formen part, que gaudeixin de 
formar part de la colla, més enllà 
dels castells, i també, evidentment, 
augmentar el número de castellers 
a l’Alt Maresme i Blanes. Actual-
ment som 213 socis dels municipis 
de Blanes, Palafolls, Malgrat, Santa 
Susanna, Pineda i Calella. Cal re-
forçar la presència als municipis, 
que la gent dels diferents pobles es 
faci seva la colla.

I quins són els reptes del cap de 
colla?
Roberto Moral: Consolidarem els 
castells de 7 i encararem altres cas-
tells de la gamma alta de 7 que en-

cara no hem assolit, com el 3d7a, el 
5d7 o el 7d7. També començarem 
a preparar-nos per alçar al 2017 els 
castells de 8.

No us fa por anar tan ràpid?
R.M.: Fem castells amb molt de 
seny, molt pensats i explicats. No 
tenim pressa, però assagem molt, 
amb entusiasme i energia. Intentem 
motivar els socis perquè és la mane-
ra que se superin a ells mateixos.

Heu patit moltes lesions?
R.M.: La majoria de lesions que pa-
tim són lleus, contusions; sí que en 
dos anys d’existència hi ha hagut un 
trencament de braç i una cama. 

M.R.: A diferència del que pugui 
semblar, fer castells és de les activi-
tats on hi ha menys lesions. Altres 
esports, com el futbol, per exemple, 
en tenen moltes més, el que passa 
és que quan cau un castell és molt 
espectacular i pot semblar que algú 
s’ha lesionat, tot i que normalment 
són contusions.

Potser quan cau l’anxaneta és 
quan més pateix el públic...
M.R.: Sí, tens raó, però no és la po-
sició de més risc d’un castell, per-
què, a banda de la seguretat que li 
aporta el casc, si hi ha una caiguda, 
normalment la canalla cau amorti-
da sobre els altres castellers.

De totes formes, preneu mesures 
de seguretat?

R.M.: Sí. Mai actuem si no hi ha 
una ambulància a la plaça. També 
tenim un equip sanitari al grup, 
amb persones amb coneixements 
d’infermeria que s’encarreguen de 
fer alguna petita cura i d’activar el 
protocol després d’una caiguda.
S’han de tenir unes caracterís-
tiques físiques especials per ser 
casteller?
M.R.: No; un dels elements més 
positius de fer castells és que cada 
persona, independentment de 
l’edat o de la complexitat física, 
pot tenir el seu lloc en el castell. 
Per exemple, a sota de tot van els 
més baixets i amb més resistència, 
i als contraforts els que tenen els 
braços més llargs. Les noies peti-
tes van a sota, als baixos. La mai-
nada, d’aproximadament 7 anys, 
fan d’anxaneta i acotxador, i quan 
ja tenen 10 anys es col·loquen de 
dosos, sota d’aquests.

Quins dies assageu?
M.R.: Els dimarts de 19 a 20 h 
assaja la canalla i de 20 a 22 h els 
adults; i els divendres de 19.30 h 
a 20.30 h la canalla i de 20.30 h a 
22.30 h els adults. Ho fem al col·le-
gi Sant Jordi de Pineda, al número 
15 del carrer Verdaguer, i tothom 
està convidat a provar-ho! Els gra-
llers i timbalers assagen els diven-
dres de 19.30 a 20.30 h.

La música us ajuda a concen-
trar-vos quan aixequeu el castell?
R.M.: Sí; el toc de graller és molt 
important durant la construcció 
del castell, perquè com que la ma-
joria no podem mirar cap a dalt, 

el ritme de la música ens indica 
quina part s’aixeca.  Gràcies als 
músics sabem quan l’anxaneta fa 
l’aleta i es consolida el castell.

Teniu algun himne?
M.R.: I tant! Tenim una cançó que 
va composar un membre de la co-
lla que és músic, en Titus, i la can-
tem després d’haver aconseguit al-
guna fita castellera. La canalla s’ha 
inventat una altra lletra pròpia.

Al mes d’abril acompliu el segon 
aniversari de la creació de l’enti-
tat; què heu programat per cele-
brar-ho?
M.R.: El dissabte 30 d’abril farem 
una festa a Blanes, perquè és el 
darrer poble que s’ha incorporat 
a l’entitat, i ja comptem amb una 
vintena de socis blanencs molt 
compromesos. Actuarem amb 
dues colles més, la Jove de Barce-
lona i els Micacos de Badalona, i 
gaudirem de la música d’en Miquel 
del Roig. A Blanes hi tornarem per 
Festa Major, el dissabte 23 de juli-
ol. A veure si a les dues diades po-
dem mostrar castells de 7.
Com se us va acudir crear una 
colla castellera?
M.R.: Particularment jo havia par-
ticipat en alguna colla de forma 
esporàdica, i sí que pensava que 
estaria bé crear una colla castelle-
ra pròpia a l’Alt Maresme. Fa dos 
anys i mig vam convocar una reu-
nió informativa que va tenir molt 
bona resposta i a partir d’allà ens 
vam engrescar a tirar la colla en-
davant. També vaig engrescar la 
meva dona, que és grallera; el meu 

fill, que és tabaler, i a la meva filla 
que fa pilars; jo ara he de fer el que 
em demanin, haha.

R.M.: Jo vaig veure fulletons de 
la reunió i, com que feia temps 
que volia formar part d’una colla, 
doncs em vaig presentar. Ara ja he 
involucrat tota la família: la meva 
dona i els dos fills.

D’on va sorgir el nom de Madui-
xots?
M.R.: Ve de les famoses madui-
xes del Maresme. El dia que vo-
tàvem en assemblea el color de 
la camisa, una de les persones 
que defensava el color vermell de 
les maduixes del Maresme per a 
les camises va proposar que ens 
anomenéssim Els Maduixots. En 
un primer moment tots vam riu-
re, però després ens va agradar la 
idea i ara tothom ens coneix així, 
tot i que el nom oficial és Colla 
Castellera de l’Alt Maresme.

Per què vau decidir que englo-
bés tants pobles?
M.R.: D’una banda, perquè per 
poder créixer cal una àmplia base 
social, que no pot oferir cap dels 
pobles de l’Alt Maresme per si sol, 
en una zona no tradicional de 
castells; d’una altra, perquè la co-
lla sigui de tots els pobles, que tots 
se la puguin sentir seva, perquè és 
la colla del seu poble, i per això 
també actuem dos cops l’any a 
cada localitat. Fins i tot intentem 
que a cada actuació els protago-
nistes siguin els castellers d’aquell 
municipi. yy
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“l’objectiu dels Maduixots és fidelitzar els 
castellers i que augmentin els socis”
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