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caRnaVal
Lloret de Mar i Blanes celebraran 
a finals de febrer el Carnestoltes 
2017. A Lloret, com és habitual, 
hi haurà dues rues. A Blanes, 
una, i a totes dues poblacions, 
diversos actes paral·lels.  

La nena de 8 anys va morir a l’Hospital Comarcal mentre esperaven 
l’arribada d’una ambulància pediàtrica.

Logo Ciutat Esportiva. Foto Joan Ferrer

 La façana de l’ajuntament va servir de pantalla. Foto M.A. Comas

Temporal del diumenge 22 de gener. Foto Alejandro Cobos

L’Ajuntament de Blanes aprova un pla financer pel que resta de mandat per poder fer front a un deute de 16 
MEUR de la Ciutat Esportiva. El cost de l’obra, que ara cobriran l’Ajuntament i la Generalitat, s’havia de pa-
gar amb els rendiments de l’anomenada Illa de Blanes o Illa Isozaki, un projecte que mai no es va arribar a 
concretar. El Pla Econòmic i Financer s’ha aprovat en ple amb els vots favorables del PSC, PDECat, ERC i el 
PP. Han votat en contra ICV-EUiA, Ciutadans, Batega i la CUP. Més informació a las pàgines 6 i 7

Una de les novetats de les festes nadalen-
ques a Lloret de Mar ha estat el videomap-
ping amb què es va rebre els Reis de l’Orient. 
A Blanes es va augmentar el pressupost per 
poder millorar la cavalcada.
També a Blanes, el Mirall va dirigir els tra-
dicionals “Pastors i Misteris” de Pere Puig i 
Llensa. Pàg. 14

La costa de Blanes i Lloret, com la de la resta de Catalunya, s’ha vist afecta-
da per un fort temporal de llevant el mes de desembre i un de gregal aquest 
gener. S’ha perdut sorra i s’han patit alguns desperfectes. Molt més mal pa-
rada n’ha sortit la façana marítima de Pineda i Malgrat de Mar. Pàg. 13
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blaNes

L’Estanc del Mercat del carrer 
Sebastià Llorens de Mas Enlai-
re de Blanes, reparteix 2 milions 
d’euros de la Grossa de Cap d’Any.

 
El primer premi ha estat el 

9.260 i 20 butlletes d’aquest nú-
mero s’han venut a Blanes. Cadas-
cuna ha rebut 100.000 euros. Per 
tant, l’estanc del Mercat de Mas 
Enlaire ha repartit un total de 2 
milions d’euros.

 
Ricard Borrell, un dels respon-

sables de l’establiment mostrava la 
seva satisfacció per haver repartit 
el premi més important del sorteig 
del 31 de desembre, “estem molt 
contents pels nostres clients. És 
el premi més important que hem 
donat. Té molt de ressò mediàtic. 
Jo no tinc cap número, però, me 
n’alegro molt pels nostres clients”.

 L’Estanc està situat al carrer 
Sebastià Llorens, un carrer que 
els darrers anys està tocat per 
la sort. A pocs metres hi ha una 
administració de loteria que ha 
repartit premis importants. En 
el 2014 van ser 20.000 euros de 
la rifa de Nadal, i en el 2015, 
60.000 euros del mateix sorteig.

 
A banda d’aquest punt de 

venda, el 9.260, primer premi 
de la Grossa, també s’ha venut 
per Internet a altres poblacions, 
com l’Hospitalet de Llobregat o 
Manlleu.

Cada bitllet està valorat amb 
100.000 euros, 20.000 per euro 
apostat. Tot i així, aquells que 
tinguin butlletes amb el núme-
ro anterior i posterior han gua-
nyat 1.000 euros, 200 per euro 
apostat.

 La resta de premis han estat 
els següents:

Segon premi per al 34.983, ve-
nut al municipi gironí de Camp- 
dorà, amb 32.500 euros per but-
lleta.

El tercer premi, per al 20.483, 
amb 15.000 euros.

El quart premi, per al 27.470, 
guardonat amb 5.000 euros per 
butlleta.

I el cinquè premi, per al 
27.719, valorat en 2.500 euros per 
butlleta.

Pel que fa al Sorteig Extraor-
dinari de Nadal, Blanes i Lloret 
van rebre un petit pèssic del cin-
què premi. yy
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La grossa de Cap d’any visita Blanes. Foto Yoyo

Els Drets de la majoria

L’Ajuntament de Blanes ha pres la iniciativa de fer una prova. Du-
rant tres mesos, l’horari de tancada de quatre de les discoteques de 
la zona Pins-Plantera s’escurça a les 4 de la matinada, en lloc de les 
6 com era fins ara.

Les molèsties al veïnat, el vandalisme per al mobiliari urbà i als cot-
xes estacionats, la feina extra per als serveis de neteja i el sobreesforç 
de mossos i policia local aconsellen buscar solucions per mantenir 
el necessari ordre ciutadà sense tant esforç i tant cost.

Ja fa molts anys que els països del nostre entorn cultural van pren-
dre mesures contra aquest problema limitant el consum irresponsa-
ble d’alcohol. En especial per als menors d’edat. A casa nostra ens hi 
hem posat més tard, amb resultats diversos. Algunes enquestes par-
len de que el jovent comença a ”beure” als 13 ½ anys tot i les limita-
cions legals vigents.

Els extensos horaris de tancament dels locals d’oci, que arriben fins 
a l’alba, sembla que propicien el desplaçament dels grups que cau-
sen els problemes als entorns d’aquest tipus de locals, al facilitar el 
retorn amb els trens de primera hora. 

No sembla convenient mantenir facilitats per a comportaments que 
lesionen els drets de la majoria a dormir i a tenir els espais comuns 
endreçats. 

No, almenys en els àmbits urbans, amb el cost de policia i neteja a 
càrrec de tots els ciutadans, inclosos els perjudicats. yy
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lloRet de MaR

L’Ajuntament de Lloret està 
treballant en la reconstrucció 
d’una casa ibera amb arqueologia 
experimental al Turó Rodó amb 
l’objectiu de donar a conèixer 
aquest espai al públic lloretenc i 
forani. De les set cases adossa-
des a la muralla nord que té el 
Turó Rodó, s’ha reconstruït la 
casa número 6, situada a la zona 
central del rengle de set cases a la 
part interna de la muralla.

La directora de Patrimoni 
Cultural de l’Ajuntament de Llo-
ret, Anna Fuentes, ha explicat 
que “la reconstrucció ha estat 
dirigida i supervisada per l’ar-
queòleg Jordi Moré, expert en 
arquitectura ibera, que ha seguit 
la premissa bàsica de respecte 
total per les estructures arqueo-
lògiques originals”. Així mateix, 
ha dit Fuentes, “amb la intenció 
d’efectuar una reconstrucció se-
guint els criteris bàsics de l’ar-
queologia experimental, s’han 
fet servir tècniques i materials 
constructius iguals  als que s’uti-
litzaven en època ibèrica. El re-
sultat ha estat una reconstrucció 

fidel del que va ser aquesta casa, 
fet que ha de permetre un discurs 
pedagògic adient de cara a la seva 
difusió entre els visitants”.

L’interior de la casa s’ambien-
tarà amb objectes i mobiliari per 
oferir una imatge fidel de com 
podia haver estat. La casa ibèrica 
que s’ha reconstruït pertany al 
tipus més repetit al Turó Rodó. 
És de planta quadrangular i esta-
va composta per dues sales. Una 
sala més gran al fons, que tindria 
més aviat funcions de residència 

i emmagatzematge, i una avant-
sala més petita a davant, que 
anava destinada principalment a 
treball, com per exemple petites 
activitats artesanals o domèsti-
ques. 

El regidor de Cultura, Albert 
Robert, ha presentat en roda de 
premsa la reconstrucció de la 
casa; una iniciativa, ha dit, “que 
permetrà donar per finalitzada 
la museïtzació d’aquest jaciment 
i obrir-lo al públic, per tal que 
formi part dins de l’oferta turís-

tica cultural del MOLL (Museu 
Obert de Lloret) i dins de la Ruta 
del Ibers”.

Per fer accessible i visitable el 
Turó Rodó, a més de la recons-
trucció de la casa, també s’ha 
portat a terme el desbrossament 
i tala d’espècies vegetals invaso-
res, la reconstrucció d’un tram 
de muralla afectat i l’anivella-
ment del terreny. També s’ha 
substituït la tanca perimetral del 
recinte i, per a la museïtzació de 
l’espai s’hi han instal·lat panells 

informatius. La reconstrucció ha 
comptat amb un pressupost de 
36.000 euros.

El poblat ibèric de Turó Rodó 
es va fundar probablement pel 
voltant del 200 aC, ja en plena 
romanització, quan el territori 
estava pacificat i altres assenta-
ments, com el del Puig de Caste-
llet, s’estaven despoblant.

Està previst que aquest nou 
espai cultural sigui visitable a 
partir de Setmana Santa. yy

Reconstrucció arqueològica d’una casa ibera al 
Turó Rodó

Vista aèria del turó rodó. Foto M.a. Comastreballs al turó rodó. Foto aj. Lloret
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183 valents es tiren a l’aigua

Visca el Rei 
carnestoltes!

lloRet de MaR 

El primer diumenge de ge-
ner, com marca la tradició, es va 
celebrar el 23è Primer Bany de 
l’Any organitzat pel Club Nata-
ció Lloret.

El 1995 es va celebrar la pri-
mera edició amb 13 participants. 

L’any passat es va arribar als 130. 
El 2012 hi va haver el rècord amb 
un total de 200 banyistes. Aquest 
any hi ha hagut 183 valents que 
s’han banyat al mar en un cap de 
setmana especialment fred. 56 ho 
han fet per primera vegada.

L’objectiu inicial era reclamar 

una piscina municipal coberta. 
Ara, un cop aconseguit l’objectiu, 
la jornada és completament festi-
va, segons explica Francesc Mar-
quès, portaveu de l’organització.

La clau, per tenir una bona 
participació, és que faci sol, “la 
temperatura de l’aigua sol ser 

d’uns 12 graus. Quan entres tens 
fred però són 10 o 15 segons. 
Després tothom gaudeix de l’ex-
periència”, apunta Marquès.

La concentració de partici-
pants comença a dos quarts de 
12. És el moment de registrar-se. 
La inscripció es gratuïta però hi 
ha un pot on es pot col·laborar 
amb les despeses de l’organitza-
ció. Els minuts previs serveixen 
per comentar com va anar ara fa 
un any o si aquest 2017 fa més o 
menys fred que el 2016. Abans 
de tirar-se a l’aigua, es fa l’escal-
fament, molt necessari per evitar 
sorpreses desagradables. A les 
dotze en punt, arriba el moment 
més esperat i temut.

Bona part dels participants 
repeteixen any rera any. Per 
aquest motiu, després del bany, 
hi ha trofeus pels que fa cinc anys 
que es banyen o bé un múltiple 
de 5.

La foto de família i una begu-
da calenta van tancar la matinal.

equiP de wateRPolo

El Club Natació Lloret prepa-
ra un equip de waterpolo.

Aquest és un vell objectiu que 
s’ha reactivat des de la posada 
en marxa de la piscina munici-
pal coberta. De moment, ja s’han 
fet alguns entrenament i jugat 
els primers partits, segons expli-
ca Francesc Marquès, “ja tenim 
entrenador i alguns jugadors ex-
perts en aquest esport. La resta 
estan començant”.

Les activitats del club es de-
senvolupen a la piscina muni-
cipal, una piscina que ja té prop 
de 2.000 socis, segons ha explicat 
l’alcalde Jaume Dulsat, “ens acos-
ten a la xifra ideal per a ser eco-
nòmicament viable, que és 2.500 
socis”.

Aquestes festes, la piscina ha 
acollit un campionat de waterpo-
lo amb equips de Catalunya, la 
resta de l’Estat, Europa i la gran 
novetat, un conjunt japonès. yy

blaNes - lloRet de MaR 

Lloret de Mar i Blanes celebra-
ran a finals de febrer el Carnestoltes 
2017. Com és habitual a Lloret de 
Mar, hi haurà dues rues, la del dis-
sabte dia 25 a la tarda i la de l’ende-
mà diumenge dia 26 al matí. També 
hi haurà els tradicionals concursos 
de disfresses als llocs de treball i al 
carrer i el ball de les dones.

A Blanes, la rua es fa el diu-
menge a la tarda, el que permet a 
molts grups anar tant al Carnaval 
de Blanes com el de Lloret de Mar. 
A Blanes, el dia 25 hi haurà una 
gran festa a la Ciutat Esportiva. 

Tossa de Mar també participa en 
la promoció de la festa. En aquest 
cas, els actes a la població tossenca 
s’organitzen uns dies més tard per 
evitar coincidències.

Tant a Blanes com a Lloret, el 
Carnaval comença amb la rebuda 
del Rei Carnestoltes i finalitza amb 
l’enterrament de la sardina.

A les dues poblacions, moltes 
escoles també s’afegeixen a la fes-
ta i protagonitzen petites rues que 
fan les delícies dels pares i avis dels 
alumnes. Més informació a l’agenda 
d’activitats de la pàgina 26. yy

Banyada multitudinària en ple mes de gener. Foto Yoyo

rua de Lloret de Mar. Foto M.a. Comas

«el primer any hi va haver 
13 banyistes i el 2012 es va 

batre el rècord amb 200»

«el club Natació lloret ha 
posat en marxa un equip de 
waterpolo, un objectiu de fa 

anys»
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salut investiga la mort d’una 
nena a Blanes 

blaNes

El diumenge 22 de gener va 
morir una nena de 8 anys a l’Hos-
pital de Blanes mentre espera-
va una ambulància pediàtrica. 
La seva mort ha causat una gran 
consternació entre familiars i 
amics i especialment a la Comu-
nitat Educativa de l’escola Quatre 
Vents on estudiava.

A Catalunya, només hi ha dues 
ambulàncies d’aquestes caracterís-
tiques, i totes dues tenen la seva 

seu a Barcelona. Mentre algunes 
fonts apunten que van esperar 
quatre hores, des del SEM afirmen 
que van trigar poc més de dues 
hores des del moment que van re-
bre l’avís.

El mateix cap de setmana els 
pares de la nena l’haurien portat al 
CAP i després de visitar-la la van 

enviar a casa. Unes hores més tard 
van anar a l’Hospital Comarcal de 
la Selva. 

Des de l’ajuntament de Blanes 
es van posar en contacte amb el 
conseller de Salut, Antoni Comín, 
que va confirmar l’obertura de l’ex-
pedient informatiu des de la con-
selleria.

El Síndic de Greuges, Rafael 
Ribó, també ha obert una investi-
gació sobre les atencions rebudes.

Els pares han demanat conside-
ració i discreció pel dolor que estan 
patint, així com silenci, un escru-
polós respecte i que no s’especuli 
sobre el que ha passat a la seva filla.

Els grups municipals d’EUiA-
ICV i Batega per Blanes ja han 
anunciat que trauran aquest tema 
a l’apartat de precs i preguntes del 
ple d’aquest dijous dia 26 de gener.

La investigació continuava 
oberta al moment de tancar aques-
ta edició de La Marina. També s’es-
tava a l’espera dels resultats defini-
tius de l’autòpsia. yy

Servei d’urgències de l’hospital Comarcal. Foto Yoyo

«salut i el síndic de Greuges 
investiguen el cas»
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inauguració Ciutat esportiva (2011). Foto Joan Ferrerterrenys on havia d’anar l’illa isozaki. Foto aj. Blanes

JoaN FeRReR - blaNes

A principi del nou segle, uns 
inversors es van interessar per 
construir a Blanes una pista de 
gel. L’Ajuntament va pensar en els 
terrenys que hi ha entre els antics 
pavellons i el camp de futbol de la 
zona dels Pins. Es volia una obra 
emblemàtica i es va pensar en l’ar-
quitecte japonès Arata Isozaki, au-
tor del Palau Sant Jordi de Barce-
lona i el Palauet de Palafolls, entre 
moltes altres obres, per dissenyar 
el projecte. El dia que Isozaki va 
visitar Blanes, va explicar que els 
terrenys tenien un gran potencial 
i que es podria fer un gran projec-
te innovador. Primer, però, calia 
fer uns nous pavellons i camps de 
futbol. Al mateix temps es presen-
tava una ocasió per a concretar el 
llargament reivindicat projecte de 
la piscina municipal. El lloc esco-
llit, Mas Cuní. L’Institut Català de 
Finances va concedir un préstec de 
30 milions que s’havia de tornar 
amb els rendiments de l’anome-
nada Illa de Blanes. Des del 2010, 
però, com que el projecte no tira-
va endavant, diverses propietats 
de l’Ajuntament estaven aporta-
des en garantia de la devolució de 
tot el capital i de tots els interes-
sos. El govern de Blanes i de la Ge-
neralitat governats fins aquell mo-
ment per CiU va canviar i va arri-

bar el tripartit. També va aterrar 
la crisi i l’anomenada Illa Isozaki 
es va aturar. Les obres de la Ciutat 
Esportiva, van seguir endavant. 
Primer es va acabar el pavelló i 
anys després un dels dos camps de 
futbol previstos inicialment. De la 
piscina, ni rastre. Ara, després de 
diversos requeriments, ha arribat 
l’hora de tornar els diners perquè 
es dissolgui el Consorci Portal de 
la Costa Brava-Illa de Blanes. A 
l’Ajuntament de Blanes li corres-
ponen 16 MEUR. La resta ho as-
sumeix la Generalitat. Fins ara no 
s’ha pagat ni un euro en concepte 
d’amortització o interessos.

Per fer front a aquesta des-
pesa de 16 MEUR, el ple de Bla-
nes ha aprovat un Pla Econòmic 
i Financer que inclou les línies 
generals dels pressupostos muni-
cipals per a la resta de mandat de 
l’actual equip de govern, que fina-
litza l’any 2019. Preveu inversions 
a préstec per 20 milions d’euros, 

dels quals uns 16 milions seran 
per la part que li correspon en la 
dissolució del Consorci. La resta, 
per a d’altres obres, cas del Pla de 
barris. La quota de la Generalitat 
és de 21,2 milions. 

Quan l’Ajuntament de Blanes 
assumeixi la quota de 16 milions 
d’euros que li correspon en la 
dissolució del Consorci, quedarà 
propietari de la Ciutat Esportiva 
sense cap més obligació i recu-
perarà les seves propietats actu-
alment aportades en garantia del 
préstec. Es tracta dels 30.000 m2 
de terrenys edificables on s’havia 
de construir el complex de l’Illa 
de Blanes, així com les finques 
de propietat municipal en els 
sectors avinguda de l’Estació, 
carretera de Malgrat, Can Borell, 
avinguda Catalunya i carrer Er-
nest Lluch.

El Pla econòmic i financer 
s’ha aprovat en ple amb els vots 
favorables del PSC, PEDCat, 
ERC i el PP. Han votat en contra 
ICV-EUiA, Ciutadans, Batega i 
la CUP.

les ReaccioNs
 
L’alcalde Miquel Lupiáñez 

(PSC), diu que s’ha treballat molt 

abans de presentar aquest acord, 
“era o caixa o faixa”.

Per Joaquim Torrecillas 
(PDECat), “recuperem el 100% 
dels terrenys per poder fer poble i 
ens queda un deute de 16 MEUR 
quan s’havia parlat inicialment 
de 50”.

Àngel Canosa (ERC) destasca 
que, “va costar més del previst i 
es va fer menys del projectat. En 
certs moments es va arribar a dir 
que no costaria res. Això era un 
insult a la intel·ligència”.

Per Joan Salmerón, d’EUiA-
ICV, “avui és un dia trist per a 
Blanes. La Generalitat no assu-
meix els acords de l’any 2002. 
CDC i ERC que governen la 
Generalitat haurien de treballar 
perquè Blanes no pagui aquests 
diners. Ens queda una patata ca-
lenta molt important. La llei els 
empara, però no és ètic”. Salme-
rón, que ha viscut el projecte des 
del govern i des de l’oposició mu-
nicipal, va fer una roda de premsa 
el dia abans del ple on va recordar 
que, “Artur Mas, l’agost del 2000, 
va posar la primera pedra de la 
Ciutat Esportiva i va assegurar 
que la Generalitat tenia un deute 
moral amb la Costa Brava per les 

grans inversions fetes a Tarrago-
na. Després, ja com a president, 
va inaugurar la Ciutat Esportiva”.

Sergio Atalaya, de Ciuta-
dans, considera que no es podrà 
afrontar el deute amb el pla actu-
al, “amb els números actuals no 
tenim marge de maniobra si no 
s’apugen els impostos. Sou uns 
ingenus”.

 
 Per Lluís Yubero, del grup 

municipal de Batega per Blanes, 
“el vot favorable és incoherent. 
Ha de pagar la Generalitat”.

 Jaume Pujadas, de la CUP, 
ha criticat el model polític de la 
construcció de la Ciutat Esporti-
va, “sempre hi hem estat en con-
tra. Els grans projectes només be-
neficien uns quants i perjudiquen 
la majoria”.

 
Per últim, Salvador Tordera, 

del Partit Popular, ha recordat 
diferents deutes que la Genera-
litat té amb l’Ajuntament de Bla-
nes, “ara per ara ens deu uns 10 
MEUR”. yy

De la pista de gel a un deute de 16 MEUR
El Ple de Blanes aprova el Pla econòmic i financer per fer front a un deute de 16 milions d’euros de la Ciutat Esportiva

«la ciutat esportiva s’havia 
de pagar inicialment 

amb els rendiments de 
l’anomenada illa de blanes 

que havia de dissenyar 
arata isozaki»

«el Pla financer 2017-19 
s’aprova amb els vots del 

Psc,  Pdecat, eRc i PP»
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Joel Comas als estudis de ràdio Marina. Foto Yoyo

blaNes

Joel, quantes persones utilit-
zen diàriament la Ciutat Espor-
tiva, camp de futbol inclòs?

Prenent com a mostra una 
setmana de dilluns a diumenge, 
mitjançant el control d‘accés que 
hi ha, estem parlant aproxima-
dament entre les 3.500 i les 4.600 
persones/setmana.

Cal tenir en compte que aquest 
és el nombre d‘usuaris que acce-
deixen a les pistes. No està comp-
tabilitzat el públic (pares i mares, 
amics, acompanyants...) que tam-
bé omplen les instal·lacions. 

De dilluns a divendres, de 2/4 
de 5 de la tarda a 2/4 d’11 del ves-
pre, ho tenim tot ple.

Quan costa mantenir la Ciu-
tat Esportiva?

L‘any 2009 els costos de fun-
cionament (diferència entre in-
gressos i despeses) de l‘antic Pa-
velló Poliesportiu d‘Els Pins més 
els Camps de Futbol annexos, era 

aproximadament d‘entre 900.000 
i 950.000 euros.

Actualment, la CEB genera 
uns costos de funcionament d‘una 
mica més d‘un milió d‘euros. 

Per tant, la diferència entre el 
què costava mantenir els antics 
pavellons i els camps de futbol en 
relació a l‘actual Ciutat Esportiva 
Blanes i el Camp de Futbol, són 
175.000 euros/any.

Per reduir aquestes despe-
ses, es lloguen les instal·lacions. 
Quants diners suposen aquests 
lloguers?

Cada any, hi ha més ingressos. 
El 2014 van ser 56.000 euros; el 
2015, 58.000 i l’any passat, 78.000. 

Tothom paga el mateix?

No,  tenim un conveni amb 
l’Associació d’Hosteleria de Bla-
nes i si els equips estan allotjats a 
la població, gaudeixen d’un des-
compte del 35% del preu de tarifa. 
Amb les federacions, cas de la de 

futbol sala, i darrerament amb la 
d’handbol, es signen convenis es-
pecífics per a cada cas.

De moment, bàsicament es-
tem parlant d’activitats esporti-
ves?

Sí, entre desembre i primers 
dies de gener, per exemple, hi ha 
hagut els campionats territorials 
de futbol sala, l’USA futsal i el 
campionat estatal de seleccions 
d’handbol de diverses edats. En 
tots els casos, les instal·lacions 
han quedat petites. Hi havia cot-
xes aparcats al soterrani (400 pla-
ces) el segon camp de futbol i tots 
els exteriors de la CEB.

El juny passat hi va haver un 
campionat de tennis taula que va 
durar 15 dies. Es van muntar 50 
taules de joc. 

Les instal·lacions també po-
den acollir activitats no espor-
tives?

I tant, estem treballant per 
aprofitar la polivalència de la 

CEB. Abans de llogar-la a un pri-
vat, però, volem fer una sèrie de 
proves per saber com s’ha d’ac-
tuar i quines són les necessitats 
en cada cas.

La primera va ser la Nit de 
l’Esport del juliol passat. Hi va 
haver 800 persones. Primer totes 
assegudes i després, en un altre 
espai van sopar i van ballar. En 
aquest cas es van utilitzar dues de 

les quatre pistes del pavelló verd.

Aquest febrer hi haurà una 
segona experiència.

Així és. En motiu del Carna-
val 2017 s’està preparant una gran 
festa. Ocuparem les 4 pistes ver-
des amb activitats lúdiques, in-
flables, tallers i per acabar, sopar 
i ball. Serà el dissabte 25 de febrer, 
el dia abans de la Gran Rua. yy

“Treballem per aprofitar al màxim la polivalència 
de la ciutat Esportiva”
Entrevista a Joel Comas, regidor d’Esports de l’ajuntament de Blanes
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blaNes

Quatre locals d’oci nocturn de 
Blanes tanquen dues hores abans 
durant els primers tres mesos 
d’aquest any 2017.

Es tracta d’una prova pilot que 
arriba després dels requeriments del 
Síndic de Greuges amb l’objectiu de 
solucionar les queixes dels veïns dels 
Pins i la Plantera per sorolls i alda-
rulls. Els casos que més preocupen 
són els de violència i vandalisme. 

En la majoria dels casos, els pro-
blemes els generen joves de l’àrea 
metropolitana de Barcelona que ar-
riben a Blanes amb els darrers trens. 
Des de l’estació es desplacen a la 
zona d’oci i quan tornen cap a casa, 
generen nombrosos problemes. Els 
controls policials han estat habituals 
a l’estació davant la sorpresa de la 
resta de viatgers.

Aquests quatre locals pertanyen 
a la zona d’oci nocturn dels Pins. Se-

gons ha informat l’equip de govern, 
són les discoteques Arena, Kyaneos, 
Cotton Live i Elephant. Hauran de 
tancar a les 4 de la matinada, en lloc 
de fer-ho a les 6, com era habitual. 
La resta d’establiments mantenen 
l’horari, segons les característiques 
de cada local. La mesura es va co-
mençar a aplicar el dissabte 7 de 
gener.

L’alcalde Miquel Lupiáñez s’ha 
reunit amb representants dels qua-
tre locals i els ha comunicat la de-
cisió. Segons l’alcalde, “hi ha predis-
posició a col·laborar”.

Des del sector recorden que els 
problemes són al carrer i asseguren 
que la retallada horària posa en pe-
rill la viabilitat económica dels ne-
gocis.

A partir d’aquest mes de gener, 
hi ha un seguiment setmanal per 
valorar els resultats de la mesura. yy

lloRet de MaR

Lloret de Mar ha aprovat una 
moratòria d’un màxim d’un any 
per estudiar i regularitzar els habi-
tatges d’ús turístic.

Quan es va fer el ple, hi havia 
2.874 habitatges turístics legalitzats 
i es calcula que uns 600 d’il·legals. 
El 2015, aquests equipaments tu-

rístics van generar 289 interven-
cions per problemes de civisme o 
excés de capacitat, entre d’altres. 
L’any passat hi va haver 223 inter-
vencions.

El nombre d’HUTS (habitatges 
d’ús turístic) de Lloret suposa el 
12% de comarques de Girona i el 
5,2% del conjunt de Catalunya.

Hi ha barris que estan saturats i, 
per tant, s’ha decidit aplicar una mo-
ratòria de com a mínim un any per 
analitzar la situació i regularitzar-la, 
segons explica el regidor d’Urba-
nisme, Joan Bernat. Segons Bernat, 
“volem minimitzar les molèsties 
sense perdre de vista els beneficis. 
No volem castigar, volem regular”. 
Ara es redactarà una ordenança que 
reguli el sector, “és un tema trans-
versal i cal una reflexió de totes les 
parts implicades”, apunta el regidor.

 
C’s es va oposar obertament 

a la moratòria al considerar que 
aplicant la legalitat vigent ja n’hi 
ha prou. 

Segons el Millor, aquesta és 
una alternativa a l’oferta turís-
tica obsoleta i ara es vol aturar. 
Per Marc Fuertes, “aquest no és el 
camí, és l’alternativa. Les incidèn-
cies han baixat i els HUTS ja estan 
regulats. Què volen?”.

 ICV-EUiA, favorable a la mo-
ratòria, denuncia que els habitatges 
turístics han encarit el lloguer per-
manent i el poden fer desaparèixer. 
Per Francisco Rodríguez Pacios, 
“s’ha de preservar el dret a l’habi-
tatge que tenen tots els ciutadans”.

Pel PSC, “s’ha de buscar la millor 
fórmula per a totes les parts implica-
des i reduir les molèsties als veïns”.

Pel regidor no adscrit, Enric 
Martínez, “aquesta moratòria i 
aquest estudi és una necessitat. 
Se’ns ha anat de les mans, especial-
ment a les urbanitzacions”.

Per Paulino Grácia, de En Llo-
ret, Sí se puede, “la pressió pel ciu-
tadà és més gran que a Barcelona. 
Cal parlar amb tots els sectors i 
quan tinguem l’ordenança, que es 
faci complir”. 

Per l’alcalde Jaume Dulsat, “no 
anem contra els HUTS, busquem 
una millor ordenació. És una mo-
ratòria temporal i no prohibitiva. 
Volem fer fora als que ho fan mala-
ment. La resta pot estar tranquil·la”.

Finalment tots els grups van 
donar suport a la moratòria de mà-
xim un any menys Ciutadans i el 
Millor, és a dir 15 vots a favor i 6 
en contra. yy

blaNes

Els representants dels treballa-
dors i l‘empresa han arribat a un 
acord per a un nou ERO tempo-
ral a Nylstar de Blanes. El comitè 
d‘empresa –format majoritària-
ment per UGT- ha signat l‘acord 
després de rebre el suport majori-
tari de l‘assemblea de treballadors. 
Amb aquest nou ERO temporal, 
43 dels 173 treballadors aniran a 
l‘atur un màxim de nou mesos. 
El president del comitè, Juan José 
Rodríguez, ha explicat que de mit-
jana, els empleats estaran quatre 
mesos i mig sense feina. Rodrí-
guez considera que és una “bona 
fórmula” per evitar acomiada-
ments mentre l‘empresa recupera 
clients i comandes. Nylstar s’ha 
compromès ha incorporar a la fei-
na els treballadors que es quedin 
sense prestacions de l’atur. 

UGT espera que a partir 
d’aquest gener incrementin les co-
mandes i que això permeti donar 
feina a més treballadors. Actu-
alment, han tornat a la feina uns 
vuitanta empleats i la fàbrica pro-
dueix 100 tones de fil al mes. 

Després d’estar mesos aturada, 
la producció es va remprendre a 
finals d’octubre.

El sindicat CCOO rebutja 
aquest nou ERO temporal, de la 
mateixa manera que es va oposar 
al que van signar l‘agost passat. El 
sindicat alerta que “continua la in-

certesa respecte al futur de Nyls-
tar” i sosté que la situació comp-
table i econòmica “no mereix cap 
credibilitat” perquè l‘empresa con-
tinua acumulant pèrdues.

“Molts treballadors esgotaran 
la prestació d‘atur els propers me-
sos si es veuen afectats per l‘aplica-
ció d‘aquest nou ERO temporal”, 
indica CCOO. El sindicat reclama 
un canvi en la direcció i l‘acciona-
riat de l‘empresa i defensa que la 

millor manera de garantir una in-
formació verídica i transparent de 
la situació comptable i financera 
de Nylstar seria que es declarés en 
concurs de creditors. 

“CCOO no vol ser còmplice 
ni sindicalment ni jurídicament 
d‘aquesta situació ni dels possibles 
esdeveniments futurs si segueix 
gestionant l‘empresa l‘actual pro-
pietari”, conclou el sindicat en un 
comunicat. yy

Menys hores de 
discoteca

Els habitatges d’ús turístic a debat

nou ERo temporal a la nylstar

presència de policia Local i Mossos a la zona d’oci nocturn. Foto aj. Blanes

Vista aèria de la façana marítima. Foto M.a. Comas

Un dels treballadors de nylstar. Foto aCn

imatges de primers de novembre. Foto aCn

«el nombre d’Huts de 
lloret suposa el 12% de 
comarques de Girona i 
el 5,2% del conjunt de 

catalunya»

«tots els grups van donar 
suport a la moratòria de 

màxim un any menys 
ciutadans i el Millor»

«l’eRo durarà nou mesos 
i els treballadors aniran 

rotant»
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lloRet de MaR

El capítol d’inversions s’em-
porta 7’4 milions i l’índex d’en-
deutament quedarà fixat a finals 
del 2017 en un 46’8%.

El pressupost s’ha aprovat amb 
els vots del govern format per 
Convergència, ERC i PSC i 2 dels 
5 grups de l’oposició: En Lloret, Sí 
se Puede i el regidor no adscrit.

Albert Robert, responsable 
de l’Àrea d’hisenda, destaca al-
gunes de les inversions previstes, 
“2.800.000 euros provenen de 
la Generalitat i es dedicaran a la 
planta de triatge”. Entre les altres 
inversions, hi ha millores al camí 
de ronda i Sa Caleta (100.000 eu-
ros), renovar la plaça Pere Torrent 
(100.000), 500.000 euros per a 
pressupostos participats, cobri-
ment de dues pistes poliesportives 
(240.000), canvi de la gespa del 

camp municipal (120.000), mi-
llores als aparcaments municipals 
(125.000) o millores a l’enllumenat 
131.000).

Segons Robert, “el pressupost 
segueix la línia del 2016 marcada pel 
Pla econòmic-financer 2016-17”.

Malgrat tenir majoria, el govern 
ha arribat a acord amb Enric Mar-
tínez, regidor no adscrit; i Paulino 
Grácia de En Lloret, Sí se Puede.

Per Martínez, “hi havia pe-
ticions per invertir 11 milions. 

L’objectiu, però, sempre ha estat i 
serà treballar per millorar Lloret”. 
Grácia, destacava els diners “per a 
famílies necessitades”.

No van donar suport a la 
proposta: C’s, ICV-EUiA i el Mi-
llor. Per Jordi Hernández de C’s, 
“s’ha negociat poc i malament”. 
Hernández considera que una pri-
oritat hauria de ser un parc infan-
til adaptat, “per a facilitar el joc a 
tots els infants de Lloret”.

 Francisco Rodríguez Pacios, 
d’ICV-EUiA, va lamentar que no 

s’hagin complert els acords a què 
van arribar ara fa un any per donar 
suport a la proposta pel 2016. Inici-
ativa va presentar set esmenes que 
van ser rebutjades abans de l’apro-
vació de la proposta del govern. 

Marc Fuertes, del Millor, con-
sidera que “no hi ha ni lideratge ni 
projecte”. Fuertes va incidir un ple 
més en el servei d’escombraries, 
“cal una auditoria per saber si el 
contracte és correcte”.

Jordi Orobitg, d’ERC-Avan-
cem, destacava que l’any 2018 ja 

no hi haurà les restriccions del 
Pla econòmic i financer i avan-
çava que, “arribaran més diners 
de la Diputació de Girona i la 
Generalitat que serviran per ti-
rar endavant el Pla Operatiu de 
Turisme”.

Pel portaveu del PSC, Anto-
nio Lorente, “els pressupostos 
són realistes, presenten una re-
ducció de l’endeutament i pensen 
amb els veïns i el futur de la vila”.

L’alcalde Jaume Dulsat, va 
avançar que el Patronat de Turis-
me Costa Brava farà una aporta-
ció de 600.000 euros en tres anu-
alitats de 200.000 al Pla Operatiu, 
“és una aportació que reconeix el 
nostre lideratge turístic”.

Dulsat, també va destacar que 
tot i la majoria del govern, s’havia 
parlat amb la resta de grups tan-
cant acords amb dos d’ells. yy

lloret té per aquest any un pressupost de 
65.613.000 euros

«es preveuen inversions 
per 7,4 MeuR que poden 

augmentar amb aportacions 
de la Generalitat i la 

diputació de Girona»

«es va aprovar amb els vots 
de convergència, eRc, Psc, 

en lloret, sí se Puede i el 
regidor no adscrit (13 dels 

21 vots)»

ple de pressupostos. Foto Joan Ferrer
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35 anys de Rialles a BlanesVisites a can font
blaNes

El Moviment Rialles va co-
mençar les seves activitats al 
Centre Catòlic, posteriorment va 
passar per l’Esbarjo Parroquial i 
des de fa uns anys té el seu esce-
nari al Teatre municipal.

Maria del Vilar Puig, explica 
que s’han programat més de 300 
espectacles de sala que ja han vist 
diverses generacions. “També 
s’han fet actes al carrer com per 
exemple la participació durant 
anys a les rues de Carnestoltes”.

Pel que fa a la primera part de 
la temporada 2016-17, Vilar Puig 
es mostra satisfeta tot i que l’as-
sistència de públic és força irre-
gular. “Moltes vegades la gent es 
regeix pel títol. Si es tracta d’una 
obra coneguda ve més gent. El 
que us puc assegurar és que tots 
els espectacles són de gran qua-
litat i tothom que s’acosta al te-
atre, petits i grans, marxa molt 
satisfet.”

PRoPeRs esPectacles:

-29 de gener, Contes del món de 
les germanes baldufa amb Tanaka 
Teatre (espectacle de teatre i titelles.

-12 de febrer, La bella dorment 
amb Dreams Teatre (teatre musical).

-5 de març, Dibi-dubi-dubà amb 

Inspira Teatre (teatre, mim i can-
çons a capella).

-26 de març, Contes al terrat 
amb la Companyia d’Anna Roca 
(contes amb escenografia i titelles).

El espectacles es fan al teatre 
municipal del carrer Ample i co-
mencen a 2/4 de 6. yy

lloRet de MaR

Lloret de Mar organitza cada 
cap de setmana visites guiades 
per descobrir el darrer element 
incorporat al MOLL, Can Font. 
Són els dissabtes, matí (11:00) 
i tarda (17:00), i els diumenges 
(11:00) al matí. Les entrades es 
poden comprar al Museu del 
Mar. La casa-museu es va inau-
gurar per la Festa Major d’Hi-

vern.
Construïda l’any 1878, Can 

Font era la casa de Nicolau Font 
i Maig, Conde de Jaruco, que va 
marxar a Les Amèriques cridat 
per un oncle seu que ja havia fet 
fortuna. Allà, Nicolau Font, va 
saber administrar bé la fortuna 
heretada del seu oncle i la va am-
pliar. Quan va tornar a Lloret, es 
va fer construir Can Font. yy Màgia per començar el 2017. Foto Yoyo

exterior de Can Font. Foto M.a. Comas

blaNes

L’artista català, que triomfa 
internacionalment convertint en 
instruments musicals objectes 
quotidians, va actuar al Teatre de 
Blanes, al costat de la banda bla-
nenca  en el tradicional Concert 
d’Any Nou.

Entre les novetats presenta-
des per la VBella Banda, cal des-
tacar la versió de l’incombustible 
grup Queen: Crazy Little Thing 
Called Love, el personal tribut 
que va composar Freddie Mer-
cury a Elvis Presley, que es va in-
cloure a la primera part. El con-
cert es va encetar amb la marca 
de la casa, la vibrant Can’t Turn 
You Loose, que forma part de la 
banda sonora del film The Blues 
Brothers. 

La VBella Banda acostuma a 
comptar cada any amb destacats 
músics i cantants, que contribu-
eixen al fet que la vetllada musi-
cal sigui encara més lluïda. Des-
prés que l’any passat es va comp-
tar amb la màgia del guitarrista 
Diego Cortés, aquest 2017 el 
concert va fer un gir excepcional 
comptant amb la participació del 
sorprenent músic Xavi Lozano, 
que es va encarregar d’obrir de 

manera trepidant la segona part 
de la vetllada. 

La seva espectacularitat, 
coneguda avui dia internacional-
ment, així com a través de diver-
sos programes de televisió, rau en 
què es proposa fer melodies sor-
gides dels objectes més insòlits, 
estris quotidians que, sota les se-
ves mans, esdevenen instruments 
musicals. Al llarg del concert, va 
utilitzar tota mena d’objectes: va 
començar amb una crossa i va 
continuar amb el manillar d’una 
bicicleta infantil, una escala me-
tàl·lica de 2,5 metres d’alçada, un 
tub de reg amb un coll d’ampolla 
de plàstic, una regadora, una ca-
dira, un maó d’obra, un macarró 

i un espagueti, una tanca d’obres, 
i una escombra... tot un univers 
al servei de la imaginació i, so-
bretot, el seu bon humor que el va 
acompanyar durant tota la seva 
intervenció. 

Originàriament, Xavi Loza-
no va començar tocant la flauta i 
més tard el saxòfon, però un bon 
dia se’n va adonar que pràctica-
ment qualsevol objecte que ens 
rodeja pot emetre un so, música 

capaç de trenar una melodia, una 
cançó. Així va ser com va esde-
venir un creador d’instruments i 
sons únics. El que va començar 
sent un joc ha passat a ser un 
mitjà de vida. 

La VBella Banda de Blanes 
es va fundar l’any 2006, fruit del 
retrobament d’antics músics de la 
Banda del Col·legi Santa Maria, 
fet al qual al·ludeix el seu nom, 
ja que es van aplegar amb motiu 
dels 40 anys d’aquesta formació. 

Al 2016, per tant,  va celebrar 
els seus primers 10 anys de vida 
amb una sèrie d’activitats que es 
van concentrar durant un cap de 
setmana del mes de maig. yy

Xavi lozano, músic convidat de la VBella Banda 

«lozano va utilizar com a 
instrument, entre d’altres 

una crossa, el manillar 
d’una bicicleta, una escala 

metàl·lica, un macarró i 
un espagueti i una tanca 

d’obres »

«la Vbella banda de blanes 
es va fundar l’any 2006, fruit 

del retrobament d’antics 
músics de la banda del 
col·legi santa Maria »

La VBella Banda va celebrar els deu anys el 2016. Foto Yoyo

Xavi Lozano, músic convidat. Foto aj. Blanes
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Moisés GaRcía - lloRet de MaR

Les activitats esportives ge-
neren a Lloret de Mar un im-
pacte econòmic de 700.000 eu-
ros. Aquests són els càlculs que 
ha fet l’Ajuntament de Lloret de 
Mar, pel que fa al 2016. La des-
tinació, sota la marca de Lloret 
Vila Esportiva, ha completat un 
nou any amb una agenda farcida 
d’activitats, actes i competicions 
esportives que han portat milers 
de visitants al municipi. Segons 
l’equip de govern, es van organit-
zar gairebé 250 esdeveniments, 
una xifra que va suposar la par-
ticipació de 50.000 participants, 
aproximadament. Tot plegat, va 
deixar 700.000 euros. 

 Per aquest 2017, l’objectiu 
és doblar la xifra. I és que Lloret 
de Mar tornarà a tenir un am-
pli repertori de competicions de 
gener a desembre. De moment, 
l’any ha començat amb dos es-

deveniments que han reunit un 
bon grapat d’esportistes. D’una 
banda, la vila ha estat una de les 
seus del Campionat d’Handbol de 
Seleccions Autonòmiques, amb 
la participació de 19 federacions 
estatals, que ha reunit més de 
2.000 participants. D’altra banda, 
els tres camps de futbol del mu-
nicipi han acollit el 13è Torneig 
de futbol d’Any Nou de la XEF 
(Xarxa d’Escoles de futbol del 
RCD Espanyol), amb la presència 
d’equips valencians, navarresos, 
aragonesos i, fins i tot, italians. 

Un dels plats forts d’aquest 
2017 serà el Globasket, que torna-
rà a Lloret de Mar per segon any 
consecutiu. Es tracta d’un torneig 
internacional de bàsquet, que es 
disputarà del 8 al 13 d’abril. Hi 
participaran nens i nenes de 12 
a 14 anys, en les categories in-
fantil i mini. La previsió és que 
participin 150 equips d’arreu del 
món. Això suposaria unes xifres 
de prop de 1.800 jugadors i 2.000 
acompanyants adults. Entre els 
conjunts que formaran el torneig 
hi ha entitats d’alt nivell com el 
Barça, el Baskonia, l’Uni Girona 
o el Fenerbahçe turc. 

 Globasket és un projecte que 
va més enllà d’un torneig. S’apos-
ta per la formació i, al llarg dels 6 
dies, hi haurà jornades formatives 
per jugadors i pares. A més, l’es-
deveniment compta amb dos am-
baixadors de luxe. Són els jugadors 
professionals Pau Ribas, del Barça, 
i Leonor Rodríguez, de l’Uni Giro-
na. Des de l’Ajuntament de Lloret 
de Mar es valora de manera molt 
positiva que la destinació sigui la 
seu de la competició, ja que se la 
considera d’alt nivell i amb molt 
potencial per convertir-se en una 
referència a Europa.

Per Setmana Santa, entre 
molts d’altres esdeveniment es-
portius, Lloret de Mar serà una 
de les seus del MIC. La població 
allotja des de fa anys bona part 
de l’organització, equips parti-
cipants i acompanyants arribats 
d’arreu del món. Les activitats, 
però, són constants i n’hi ha pràc-
ticament cada setmana.

Lloret de Mar disposa d’una 
important infraestructura espor-
tiva: camp de futbol municipal, 
camp del Molí, pistes d’atletisme, 
piscina olímpica... També juga a 
favor de Lloret de Mar la plan-
ta hotelera, bona part oberta tot 
l’any, que permet acollir tot tipus 
de grups. En alguns casos, els ma-
teixos hotels acullen campionats. 
Aquest serà el cas del Nacional Ra-
dikal Darts 2017, que se celebrarà 
del 12 al 15 del proper mes d’octu-

bre, al qual es preveu l’assistència 
de més de 3.000 persones entre 
participants en el torneig i acom-
panyants. La seu de l’esdeveniment 
serà el Palau de Congressos Olym-
pic on tindran lloc totes les fases 
classificatòries del campionat.

Lloret Turisme ha signat un 
acord de col·laboració amb l’em-
presa Radikal Darts, organitza-
dora d’un prestigiós campionat 
de dards en l’àmbit estatal. yy

Un impacte econòmic de prop de 700.000 euros en 
esdeveniments esportius

«el 2016 es van organitzar 
gairebé 250 esdeveniments, 

una xifra que va suposar 
la participació de 50.000 

participants»

«Per aquest 2017 es preveu 
doblar l’impacte econòmic 

del darrer any, que va ser de 
700.000 euros»

Lloret acull des de fa anys el MiC. Foto david rueda (MiC)

Amb raïm de la varietat garnatxa 
negra Ses Vernes fa un cava 
rosat d’alta qualitat que porta 
el sobrenom de “Vinya de 
Rosa” en homenatge al mestre 
Joaquim Ruyra i el seu llibre 
“Pinya de Rosa”.

Aquest llibre, que prenia el 
nom d’un nus mariner en 
forma de pilota, és un recull 
de comptes amb les obres més 
emblemàtiques per a Blanes 
com El rem de Trenta-quatre, 
que narra l’ofrena a la Verge del 
Vilar d’uns mariners salvats del 
naufragi. 

L’Agrupament escolta de Pinya 
de Rosa, el Jardí Botànic Pinya 
de Rosa i l’escola Pinya de Rosa 
porten orgullosament aquest 

nom en homenatge al mestre.
En la mateixa sintonia i amb un 
punt divertit, Ses Vernes també 
ha volgut fer un homenatge 
informal al “príncep de les 

lletres catalanes” posant el joc 
de paraules “Vinya de Rosa” 
al millor cava rosat de la seva 
collita. 

SeS VerneS roSat
el CaVa roSat que fa honor a Joaquim ruyra
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lloRet de MaR

L’Ajuntament de Lloret de 
Mar està treballant en el plec de 
condicions per a la construcció 
del nou sociosanitari de Lloret de 
Mar i té previst que a finals d’any 
pugui iniciar els tràmits per a la 
seva licitació.

L’alcalde de Lloret, Jaume 
Dulsat, ha explicat que “l’equip 
de govern considera que aquest 
equipament és una de les neces-
sitats més urgents de la vila i s’ha 
marcat aquest projecte com a ac-
ció prioritària per al 2017”.

Respecte a la possible ubica-
ció de l’equipament, encara està 
per determinar. En paraules de 

l’alcalde, “és probable que sigui 
al solar de Can Buc al barri del 
Rieral, però no es descarten altres 
ubicacions ”.

El solar de Can Buc té una 
superfície de 9.500 m2 i l’Ajunta-
ment el va adquirir l’any 2008.

El sociosanitari actual data 
de l’any 1974 i s’hi va fer una re-
forma i ampliació de la primera 
planta l’any 1995. Actualment 
l’equipament compta amb 63 
places sociosanitàries, 24 places 
de residència assistida i 15 places 
d’hospital de dia.

queixes al PaRlaMeNt
ICV-EUiA de Lloret porta al 

Parlament les queixes sobre el 
centre sociosanitari.

Ho ha fet a través del grup Ca-
talunya Sí Que Es Pot, que ha pre-
guntat al govern si és coneixedor 
de diferents qüestions que afecten 
l’hospital sociosanitari Nicolau 
Font. La principal preocupació està 
relacionada amb el menjar que ser-
veix. Segons el diputat Marc Vidal,  
també s’ha detectat una disminu-
ció de la qualitat assistencial i un 
augment de la càrrega de treball del 
personal de la residència. 

Aquestes preocupacions ja fa 
temps que s’havien plantejat a la 
Corporació de Salut del Maresme 
i la Selva. yy

Treballen pel nou sociosanitari 

obres de millores a 
l’aparcament de can Xardó 

Més de 5 milions 
de turistes 

lloRet de MaR

L’aparcament gratuït de Can 
Xardó, amb 140 places d’estaci-
onament gratuït, es troba ubicat  
entre el CAP del carrer Girona i 
la masia de Can Saragossa i s’ac-
cedeix pel carrer Puig de Caste-
llet, en què hi ha entrada i sor-
tida de vehicles. També disposa 
d‘una sortida per l’av. Vila de 
Blanes. Les obres tenen un cost de 
204.398 euros.

El projecte de millora de 
l’aparcament consisteix en la pa-
vimentació amb mescla asfàltica 
de la totalitat de la zona d’apar-
cament; millora de la circulació 
de vehicles invertint el sentit de 
circulació entre els dos nivells, de 
manera que el desnivell existent 
es faci de baixada i no de pujada 
com fins ara; augment del siste-
ma de recollida d’aigües pluvials 
i millor delimitació de les zones 
de “no aparcament” amb la finali-
tat d’evitar els mals aparcaments.  
També es milloren els accessos 
de vianants amb la implantació 
d’una nova escala, i la millora de 

l’actual escala de sortida en direc-
ció al CAP, i ampliació de l’enllu-
menat general i col·locació d’ en-
llumenat a les tres escales. 

Joan Bernat, regidor d’Urba-

nisme ha explicat que “l’execu-
ció de les obres es farà procurant 
mantenir sempre una part de 
l’aparcament obert per tal que els 
veïns hi puguin aparcar, excepte 
en moments puntuals”. yy

coMaRques de GiRoNa

Les comarques gironines van 
rebre durant el 2016 (dades fins 
el novembre) 5.094.073 turistes, 
una xifra rècord que suposa supe-
rar per primer cop la barrera dels 
5 milions. A més, es van registrar 
19.380.385 pernoctacions. Aques-
tes xifres suposen un increment 
del 4,6% respecte el 2015. 

Segons les dades oficials reco-
llides per la Generalitat, es regis-
tra una lleu davallada del turisme 
francès, es recupera el turisme rus 

(que havia anat molt a la baixa) i 
es nota un increment en l’arriba-
da de turistes nord-americans. 

En el cas concret de Lloret 
de Mar, la principal destinació 
de la Costa Brava, de gener a no-
vembre, el turisme va pujar un 
7,6% respecte el 2015, tenint en 
compte que la destinació va re-
bre 1.175.000 visitants i que van 
fer prop de cinc milions i mig de 
pernoctacions. L’estada mitjana 
del turista als hotels se situa en 
4,2 dies. yy treballs de millora de l’aparcament. Foto M.a. Comas

platja de Lloret, estiu 2016. Foto M.a. Comas

Vista aèria de Can Buc i el rieral. Foto M.a. Comas
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la selVa - MaResMe

La costa catalana s’ha vist afec-
tada per un fort temporal el cap de 
setmana del 21 i 22 de gener. En 
molts llocs ha plogut sobre mullat 
perquè ja van patir diverses des-
trosses amb una llevantada que hi 
va haver el mes de desembre.

A Blanes i Lloret de Mar, s’ha 
perdut sorra i s’han patit alguns 
desperfectes. Molt més mal para-

da n’ha sortit la façana marítima 
de Pineda i Malgrat de Mar.

El Passeig marítim de Pineda 
de Mar ha patit greus desperfectes 
arran dels temporals de desembre 
i els d’aquest gener.

La regidora de Comunicació, 
Sílvia Biosca, explica que quan 
encara no s’havien recuperat del 
primer temporal, ha arribat el se-

gon i els danys s’han multiplicat, 
“el carril bici ja no existeix, també 
ha quedat afectat l’enllumenat pú-
blic i el mobiliari urbà”.

El dilluns dia 23 hi va haver 
una reunió amb responsables de 
Costes, inicialment prevista per 
parlar del temporal de desembre. 
Després d’analitzar la nova situ-
ació, ja es van pactar algunes ac-
tuacions, “hi haurà una aportació 

de sorra i redactaran un projecte 
tècnic per instal·lar una escullera 
que defensi la façana marítima” 
apuntava Biosca.

Un altre dels municipis espe-
cialment afectats pel temporal ha 
estat Malgrat de Mar.

La carretera del Camí de la 
Pomereda, zona dels càmpings, 
ha desaparegut després que l’ai-

gua s’emportés la sorra i les dunes 
que hi havia per a protegir aquesta 
zona propera a la desembocadura 
de la Tordera.

Els responsables dels càm-
pings es mostraven indignats des-
prés de veure com l’aigua se’ls em-
portava part de les instal·lacions i 
molt crítics amb les administraci-
ons “per no haver trobat una solu-
ció definitiva”. yy

Temporals de desembre i gener

efectes del temporal de desembre a la zona de Sa palomera. Foto Yoyo Camí de la pomereda de Malgrat de Mar inundat. Foto Yoyo

registre d’entrada de l’ajuntament de Malgrat. Foto Yoyo

Moció de censura a Malgrat

MalGRat de MaR

Junts per Malgrat, fins ara al 
govern, conjuntament amb ERC, 
PDECat i CUP han entrat al registre 
de l’ajuntament de Malgrat de Mar 
una moció de censura per fer fora 
de l’alcaldia Joan Mercader (PSC).

La moció ha estat presentada 
per: Mª Carmen Ponsa, Mireia 
Castellà, Ramir Roger, Maria Es-
ter Martínez, Ricard Núñez, Mª 
Neus Serra, Jofre Serret, Núria 
Casajuana i Francisco Jesús Már-
quez contra l’alcalde-president 
de l’Ajuntament, Joan Mercader 
Carbó, proposant com a candidata 
alternativa a Carmen Ponsa (JxM).

Els regidors que defensen el 
canvi d’alcalde ho argumenten en 
8 punts on destaquen la passivitat 
de l’alcalde i la paràlisi del consis-
tori. També critiquen Joan Merca-
der de no complir els acords de ple. 

Consideren que Joan Mercader 
“té manca de lideratge i cultura 
democràtica”.

Joan Marcader (PSC), ha fet pú-
blic un comunicat amb el seu posi-
cionament on assegura que man-
tindrà contactes amb les diferents 
formacions polítiques per poder 
continuar treballant per Malgrat de 
Mar, “com alcalde, pensant sempre 

amb el municipi, després d’assa-
bentar-me del trencament del pacte 
de l’equip de govern amb JxM per 
la premsa, iniciaré una roda de 
contactes amb tots els partits polí-
tics, per això, per prioritzar el pre-
sent i el futur de Malgrat”.

En el comunicat, Mercader ex-
posa la feina feta en els 18 mesos 
de mandat. Un grup de veïns han 
organitzat una concentració i una 
recollida de signatures de suport a 
l’alcalde.

La moció es debatrà i votarà 
el dia 1 de febrer a les dotze del 
migdia. yy



14   la MaRiNa gener De 2017

Més de 107.000 visitants al 
Marimurtra

concert solidari 

Impulsen la recuperació del 
camí de ronda a cala Bona

templet de Limé. Foto Fundació Marimurtra

Música i solidaritat. Foto Yoyo

Camí de ronda a la zona de Cala Bona. Foto aj. Blanes

blaNes

El Jardí Botànic Marimurtra 
de Blanes no rebia més de 100.000 
visitants des de l’any 2008. L’ín-
dex de visites del 2016 representa 
un increment d’11.794 persones 
respecte el 2015, un fet que con-
solida la importància turística i 
cultural del Jardí.

Per nacionalitats, els princi-
pals grups que han visitat Mari-
murtra són els francesos (25.336) 
seguits dels catalans (22.788). El 
grup de nacionalitat russa, tan 
significatiu fins el 2014, ha conti-
nuat estancat al voltant dels 9.000 
visitants després que en aquell 
any Marimurtra registrés una 
afluència de fins a 17.228.

La Fundació Carl Faust, pro-
pietària i gestora del Jardí Botànic 
Marimurtra, valora molt positi-
vament aquestes xifres en un con-
text de recuperació del turisme a 
Catalunya i de la Costa Brava en 
particular. També en la revitalit-

zació d’un interès pels paratges 
més icònics i significatius de casa 
nostra, entre els quals destaca 
Marimurtra, una proposta lúdica 
i cultural amb un gran interès bo-
tànic i paisatgístic.

De cara a aquest 2017, i amb 
la intenció de consolidar aques-

tes xifres, la Fundació Carl Faust 
ha posat en marxa una nova mo-
dalitat d’entrada batejada amb el 
nom de “Quatre estacions, quatre 
jardins”, que permet una visita al 
Jardí Botànic Marimurtra a ca-
dascuna de les estacions de l’any 
a un preu molt avantatjós que re-
presenta un 50% de descompte. yy

blaNes

El grup AMA ha protagonit-
zat un concert solidari  a la par-
ròquia de Santa Maria a benefici 
de Càritas. Els organitzadors de-

manaven al públic menjar o bé 
diners en efectiu. 

El concert es va fer el dissabte 
14 de gener. yy

blaNes

Aquest gener s’ha adjudicat 
la redacció del projecte pel sector 
sud, i ha començat el projecte de 
pavimentació i millores diverses, 
així com el desbrossament del 
sector nord.

Les obres més importants 
corresponen a un projecte ad-
judicat a l’empresa Aglomerats 
Girona S.A. per un import de 
133.686 euros, i amb una previsió 
d’acabament de tres mesos com a 
màxim. Els treballs consisteixen 
en la pavimentació del camí de 

ronda arran de Cala Bona, l’ade-
quació dels accessos a la platja, 
així com la reparació i modifica-
ció del tram final de l’escala que 
connecta l’ermita Sant Francesc 
amb la platja.

També s’han adjudicat d’al-
tres treballs que també signifi-
caran un pas endavant en la re-
cuperació del Camí de Ronda de 
Blanes al seu pas per Cala Bona. 
Es tracta de la neteja i desbros-
sament del seu tram nord amb 
l’objectiu que el personal tècnic 
pugui fer un estudi més acurat i 

precís sobre les obres de millora 
que cal fer per poder tornar-lo a 
obrir al públic.

La darrera Junta de Govern 
Local de l’any passat celebrada 
el 29 de desembre va adjudicar 
a l’arquitecte Xavier Cayuela So-
lano la redacció del projecte de 
prolongació del camí de ronda 
de Cala Bona pel seu tram sud 
fins al carrer de l’Ermita. Aquest 
altre extrem limita amb el Jardí 
Botànic Marimurtra i amb fin-
ques particulars, i inclourà un 
mirador arran de mar. yy

NoVetats NadaleNques

Videomapping

Façana de l’ajuntament el 5 de gener. Foto M.a. Comas

Lloret de Mar va rebre els Reis 
d’Orient amb un videomapping 
projectat a la façana de l’Ajunta-
ment.  La façana de la Casa de la 
Vila es va convertir en una “gran 

pantalla màgica” on es van pro-
jectar imatges relacionades amb 
les festes nadalenques i la tradi-
ció marítima de la vila. yy

Blanes ha estrenat aquestes pas-
sades festes nadalenques una 
nova versió de Pastors i Misteris, 
l’obra del 1929 escrita pel poeta 
Pere Puig i Llensa. En aquesta 
ocasió la direcció ha anat a càr-

rec del Mirall, que ha ofert la 
seva particular visió d’aquesta 
representació tan blanenca. Els 
actors han estat els habituals del 
Grup Pastorets de Blanes. yy

Els Pastorets del Mirall

Pastors i Misteris 2016. Foto albert alenyà
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assemblea Europea de 
Jardins Històrics

Planeta publicarà 
el llibre d’alba 
saskia Rivas

La trobada es va fer a Madrid. Foto aj. Lloret

alba Saskia rivas a la gala dels premis planeta

lloRet de MaR

Lloret ha organitzat la pri-
mera assemblea de l’Associació 
Europea de Jardins Històrics en 
el marc de la fira turística FITUR.

Entre les accions que s’han 
establert com a prioritàries en el 
pla d’accions per al 2017 hi ha el 
disseny i redacció del projecte de 
candidatura que permetrà obte-
nir la Certificació d’Itinerari Cul-
tural del Consell d’Europa, així 
com iniciar els contactes tècnics 
amb responsables de l’Institut 

Europeu dels Itineraris Europeus. 

Una altra de les accions desta-
cades tindrà lloc a l’octubre quan 
aquesta associació, entitat impul-
sora d’aquesta iniciativa, organit-
zarà a Lloret de Mar el primer Fò-
rum de Jardins Històrics amb la 
participació de diferents tècnics 
europeus provinents de ciutats i 
municipis amb jardins històrics i 
que podrien entrar a formar part 
d’aquesta xarxa.

El regidor de Cultura, Albert 

Robert,  remarca que “tot té com 
a objectiu aconseguir crear una 
xarxa europea de jardins histò-
rics que seria per exemple com 
la Xarxa Europea de Cementiris 
Europeus, de la qual el cementiri 
modernista lloretenc forma part i 
que té una gran popularitat”.

L’associació es va constituir 
el mes d’abril passat i actualment 
l’integren Lloret de Mar, Aranju-
ez i el Laboratori de Patrimoni, 
Creativitat i Turisme Cultural a la 
Universitat de Barcelona.

Els Jardins de Santa Clotilde 
de Lloret de Mar, l’element més 
visitat del MOLL, van ser realit-
zats per Nicolau Rubió i Tudurí 
als vint-i-vuit anys, quan encara 
estava en plena efervescència l’ad-
miració pel seu mestre en l’art de 
la jardineria, Forestier.

Aquí, Rubió oblida la lliçó his-
panoàrab confosa entre les imat-
ges del jardí francès que li ensenya 
Forestier a través de la col·labora-
ció en els jardins de Montjuïc, i es 
desplaça cap a la recuperació de 
l’esperit renaixentista italià, com 
a essència de la modernitat. yy

blaNes

L’escriptora blanenca, sorda 
des dels 13 anys, és l’autora del 
llibre Con un par de alas. Va ser 
una de les 10 finalistes de l’últim 
premi Planeta de novel·la. 

Saskia va escriure aquest lli-
bre en dues setmanes i el va pre-
sentar quatre hores abans que es 
tanqués la recepció d’originals. 
Va ser en la 65a edició del premi 

Planeta, que va reunir 552 obres 
d’arreu del món, una xifra rècord 
de participació. 

A banda d’escriptora, la bla-
nenca també és la presidenta de 
l’Associació Espanyola per a la 
Investigació de la Síndrome de 
Brown-Vialetto-Van Laere, la 
malaltia rara que pateix des de fa 
uns anys. yy
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PEIX I MARISC
Autèntic 
C. Havana,11
972 370 921 - LLoret de Mar 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POrt PeSQuer
esplanada del Port
93 762 11 28 - BLaNeS

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

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

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

ABrASAS
av. europa, 23
972 338 833 - BLaNeS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cALA treumAL
Cala treumal
972 191230 - BLaNeS

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

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

cAn Quicu 
av. de amèrica, s/n
972 368 051 - LLoret de Mar

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

cAncun
av. Mediterrani, 9
972 351 397 - BLaNeS

cArPe diem
av. Vila de Blanes, 101
972 362 089 - LLoret de Mar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mAr Vent
C. Mercè rodoreda, 3
BLaNeS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

esPai ReseRVat Pel 
seu establiMeNt

972 33 45 00
23 € al mes
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MONTADITOS I 
TAPES
ALHAmBrA LOunGe terrAce
C. Josep togores, 11
972 360 247 - LLoret de Mar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LeOPOLdO 
esplanada del Port, 16
972 334 564 - BLaNeS

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

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

oPeN CAFÈ I BAR
C. Canigó
972 357 471 - BLaNeS
tapes andaluses

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

SA XArXA
C. Sènia del Barral, 14
972 364 115 - LLoret de Mar

SercA
av. Vidreres, 50
972 363 030 - LLoret de Mar

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

tOni
C. Girona, 20
972 365 844 - LLoret de Mar

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

VintAGe 
C. olivers, 2
650 141 323 - BLaNeS

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

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

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

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

ArturO
Pl. Catalunya, 6 
972 337 566 - BLaNeS

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

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

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

BAr VíctOr
Pl. Mil·lenari, 1
605 991 630 - LLoret de Mar

BiG FOOd
C. astúries, 46
972 858 940 - BLaNeS

BiGFOOt cOFFee And FOOd
av. Vidreres, 17 Local 1
872 504 991 - LLoret de Mar

BOdeGA cASA PAcO tABernA
C. ausiàs March, 10 Barri Can Sabata 
972 364 176 - LLoret de Mar

BOdeGA SAndrA
C. Pere Codina i Mont, 14
972 360 185 - LLoret de Mar

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

cA L‘enric
av. Mistral, 8
972 368213 - LLoret de Mar

CAFÈ ACCIó BoCATeRIA
Ctra. de Malgrat, 7 Local 1
972 092 768 - BLaNeS

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

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

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

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

cASAS cOLGAdAS cuencA
av. Vidreres, 136
LLoret de Mar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nOVO
C. Bellaire, 2
675 972 853 - BLaNeS

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

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

ríO 
C. Barcelona, 4 - BLaNeS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MENJAR PER 
EMPORTAR I RÀPID

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

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

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

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

LA NoSTRA VeNDeTTA
av. europa, cantonada ctra. de Malgrat
972 332 879 - BLaNeS
a domicili des de 6 €

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

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

VienA
av. europa, 44
972 338 781 - BLaNeS 

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

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

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

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

eurOPA KeBAB 
C. olivers, 13 - BLaNeS

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

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

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

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

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

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

KeBAB iStAnBuL
C. Josep trueta, 9 - BLaNeS

KeBAB LOOKY i
C. Josep tarradellas, 62
BLaNeS

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

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

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

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

meXicAnitO
C. Hospital, 9 
972 333 757 - BLaNeS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de SALVAtOre
C. olivers, 11
BLaNeS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tOScAnA
av. europa, 43
972 355 566 - BLaNeS

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

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

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

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

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

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

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

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

SíBAriS
esplanada del Port, 11
972 332 948 - BLaNeS

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

 · El fogó de la Marina ·

INGREDIENTS:

400 g de mongetes blanques
500 g de cloïsses
2 cebes petites
1 porro
1 pebrot verd
1/2 mig pebrot vermell
2 fulles de llorer

2 grans d’all
1 cullaradeta de pebre dolç ver-
mell
1/2 got de vi blanc
2 caienes
Uns brins de safrà
Oli d’oliva i sal

PREPARACIÓ:

La nit anterior a la seva preparació, deixarem les mongetes en remull. 
Les cloïsses s’han de netejar. Les deixarem en un bol amb aigua i sal. 
Posarem les mongetes en una olla, les cobrirem d’aigua i en el pri-
mer bull afegirem el porro, les cebes, el pebrot verd i vermell i el llo-
rer, tot sencer.

Les deixarem a foc lent i durant el bull, retirarem l’escuma. Quan el 
bull sigui net, incorporarem l’oli i el pebre dolç vermell. Retirarem les 
verdures, (un cop siguin cuites les mongetes), les triturarem amb una 
mica de brou amb la precaució de retirar les fulles de llorer. Tot seguit 
ho afegirem novament a l’olla. Remenarem amb una cullera de fusta.

En una paella amb oli, enrossirem els alls tallats, afegirem les cloïs-
ses, el vi i les caienes. Un cop obertes les cloïsses,  espolvorarem amb 
julivert. 

Ara és el moment d’incorporar el contingut de la paella a l’olla, afegint 
el safrà, remenant i, si cal, rectificarem de sal. Ho deixarem coure 5 
minuts més perquè es barregin bé els sabors.

Aquí teniu un plat de llegums exquisits, ideal per aquests dies tan 
freds!

Que aprofiti!
Manoli Bustamante

Mongeta blanca estofada amb cloïsses

esPai ReseRVat Pel 
seu establiMeNt

972 33 45 00
23 € al mes
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taulell amb les publicacions municipals. Foto aj. Blanes

Blanes regala art

blaNes

Allotjada a la Sala García-Tor-
nel del Carrer Ample, RegalArt ha 
aplegat aquestes passades festes 
nadalenques en un mateix indret, 
les creacions d’artistes locals o 
vinculats a la vila, així com entra-
des per a la nova programació del 
Teatre de la Costa Brava Sud a Bla-
nes i altres productes d’edició mu-
nicipal. Tot a preus molt assequi-
bles i amb importants descomptes, 
que s’oferien “coincidint amb unes 
dates especialment significatives 
pels regals que s’acostumen a fer”, 
segons explicava el regidor de Cul-

tura, Joaquim Torrecillas.

El preu de les obres d’art oscil-
lava dels 25 als 300 euros. Al preu 
de les entrades pel teatre se’ls hi 
aplicava un descompte del 15%. 
Les publicacions municipals cos-
taven de 3 a 10 euros.

Les obres d’art eren dels artis-
tes Albert Arribas, Quim Serra-
no, Esteban Maroto, Isaac Ulam, 
Anna Baucis, Anna Brugada, 
Anna Tordera, Fèlix Gallent, 
Francesc Orench, Georgina Par-
rilla, Jesús Meneses, Joan Gaitán, 

Margarita Arqués, Maria López, 
M. Sagrario Guerrero, Susanna 
Martín i Teresa Ramos.

Pel que fa a les propostes del 
teatre del primer trimestre del 
nou any, inclouen vuit espectacles 
protagonitzats, entre d’altres per 
noms propis de l’escona catala-
na com Ramon Madaula, Roger 
Coma o David Bagés. Cinc de les 
actuacions són teatrals, dues de 
dansa, amb les Companyies Xe-
viXaviXou i Forever Rey del Pop, 
i una és musical i a càrrec d’X-
Tramp Show.  yy

societat blaNes

Batecs

circ a Morralla

la tradició de les quines

Batecs a la parròquia. Foto Yoyo

Morralla espai Creatiu. Foto Yoyo

Quina a l’esbarjo. Foto Yoyo

La Polifònica de Blanes i la 
Coral Cantaires de Caldes La 
Igualtat han actuat a la Parrò-

quia de Santa Maria oferint el 
concert “Batecs”. yy

Morralla Espai Creatiu disposa 
d’un ampli programa d’activitats 
per a diversos públics: concerts, 
teatre, malabarisme…

Un dels espetacles familiars 
d’aquestes festes nadalenques ha 
estat una proposta relacionada 
amb el món del circ.  yy

Des da fa uns anys, cada Nadal, 
s’organitzen a Blanes diverses 
quines, tradició molt arrelada 
a diverses poblacions en què 
els premis són productes i no 

diners com el tradicional bingo.  
Enguany, per exemple, hi ha ha-
gut quines a la Cooperativa i a 
l’Esbarjo. yy

Millores als accessos a les urbanitzacions de tordera. Foto Yoyo

El futur de la n-II al senat
coMaRques de GiRoNa

El PP rebutja al Senat fixar un 
calendari per accelerar el desdo-
blament de la N-II. 

El senador del Partit Demò-
crata, Joan Bagué, ha estat l’en-
carregat de defensar una moció 
de cinc punts que exigia al go-
vern espanyol acabar els treballs 
tècnics durant el primer semes-
tre del 2017, detallar un pla i un 
calendari d’execució, agilitzar les 
licitacions, evitar demores i pri-
oritzar les actuacions en aquelles 

vies amb major volum de trànsit.

El senador del PDECat ha ex-
plicat que en els últims 8 anys no-
més s’ha desdoblat un tram de 6 
km entre Sils i Caldes i ha alertat 
que, de seguir amb aquest ritme, 
es trigarà més de 80 anys a desdo-
blar els 52 quilòmetres de diver-
sos trams de via entre Tordera i la 
Jonquera. En aquest sentit, Bagué 
ha lamentat que el govern del Par-
tit Popular no s’obri a trobar una 
solució a un problema que s’ar-
rossega des del 1993. 

Des del Partit Popular, el se-
nador Antonio Romero ha argu-
mentat que no és possible establir 
un calendari per a l’execució del 
desdoblament de la N-II perquè 
“hi ha moltes actuacions que no 
depenen del Ministeri de Foment”. 

Romero ha defensat les actua-
cions que ha portat a terme l’Es-
tat a Catalunya assegurant que el 
ministeri de Foment ha destinat 
més d’11.200 milions d’euros a 
millorar les infraestructures ca-
talanes. yy
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assaig de guantanamera. Foto aj. Blanes

El Mirall estrena Guantanamera 

Teatre de la costa Brava sud

blaNes

Guantanamera és una co-
mèdia negra, una ironia sobre el 
món del teatre amb guió i direc-
ció de Pep Alum, i la tutoria de 
Martí Torras, que acaba d’estre-
nar al Teatre Romea La Taverna 
dels Bufons.

Amb aquest muntatge, el grup 
El Mirall ha tancat les activitats del 
seu 30è aniversari que ha inclòs 
l’estrena de projectes com Plou a 
Barcelona, amb alguns dels ac-
tors més emblemàtics del grup, o 
Els boscos d’en William, un treball 
compartit amb el grup Quantus de 
Lloret. Més recentment, El Mirall 
ha assumit la direcció de Tot assa-
jant Pastors i Misteris per a l’Asso-
ciació de Pastorets de Blanes. 

Ara, com se sol dir, el grup 
torna als seus orígens i, en la línia 
miralliana d’anteriors producci-
ons, Guantanamera es presenta 
com una comèdia negra on el 
col·lectiu parla del teatre dins el 
teatre. Una ironia sobre el teatre 
amateur i el teatre professional, 

reivindicant d’aquesta manera el 
seu ADN irrenunciable. També 
reflexiona en clau d’humor àcid 
sobre com pot resultar de peri-
llosa una afecció quan es cau en 
mans de fonamentalistes de la 
praxi teatral. 

Un segrest estrambòtic i sur-
realista és el condiment escollit  

perquè el col·lectiu de 15 actors 
i actrius que hi ha dalt l’escenari 
representin això mateix: una bar-
reja de debutants, veterans, alum-
nes del taller de joves...  aprenent 
teatre. L’ofici teatral vist des de 
dins i des de fora des de diferents 
perspectives que aporten anys 
d’experiència en alguns casos i 
ganes d’agafar-ne en d’altres. 

El quadre d’actrius i actors 
que donen vida als personatges 
de Guantanamera està presidit 
sobretot per dones, i en aquest 
sentit hi trobem Anna Gon-
zález, Sílvia Marquès, Eva Ari-
za, Paula Tomé, Mercè Mares-
ma, Lali Batrí, Esther Bordallo, 
Diana Hernáez, Cristina Pérez, 
i Mónica Garcia. Completen 

l’elenc Xavier Pascual, Jaume 
Claret, David de la Fuente, Xa-
vier Rubio i Ferran Garcia. 

La il·luminació va a càrrec 
de Carlos González; el so amb 
Kore Velasco, Xavier Puigde-
mont i Oriol Gruart; el vestua-
ri és del Mirall; i la construcció 
d’escenografia d’Enric Ampos-
ta. Per la seva banda, el grafisme 
i fotografies són d’Anna Galí, el 
suport tècnic d’Audioselva i pel 
maquillatge es compta amb la 
col·laboració de Nina Esteve. 

Si bé la dramatúrgia i direc-
ció de l’obra és de Pep Alum, 
en aquesta ocasió s’ha comptat 
de nou amb la col·laboració de 
Martí Torras Mayneris, que ha 
tutoritzat la direcció. Ja ho va fer 
amb anterioritat en les anteriors 
produccions del Mirall Malson 
of a Bitch i Els Boscos d’en Willi-
am, que han format part dels ci-
cles del 25è i 30è aniversaris del 
grup teatral, respectivament. yy

«el guió i la direcció és de 
Josep alum i la tutorització, 

de Martí torras»

«amb aquesta producció es 
tanca la commemoració del 

30è aniversari»

blaNes - lloRet de MaR

La representació de Guantanamera 
a càrrec del Mirall ha obert la pro-
gramació de l’any 2017 al Teatre de 
la Costa Brava sud.

Aquestes són les properes repre-
sentacions i projeccions:

26 de gener, lloret de mar
la aCademia de laS muSaS 
(Cineclub Adler)

28 de gener, lloret de mar
tornar, la filla de 
Chagall (Companyia Cos a Cos)

29 de gener, lloret de mar
BeatleS kidS

29 de gener, BlaneS
ConteS del món de leS 
germaneS Baldufa (Rialles)

4 de feBrer, lloret de mar
el nomBre, a BenefiCi de 
l’aeCC lloret

5 de feBrer, lloret de mar
taller de màgia en família

11 de feBrer, lloret demar
el Bon pare, una Comèdia 

SoBre leS famílieS 
imperfeCteS

12 de feBrer, BlaneS
la Bella dorment amB 
dreamS teatre (Rialles)

17 de feBrer, lloret de mar
lloret eSpai off: Ventura

19 de feBrer, BlaneS
orgaSmoS, una Comèdia 
de dan iSraely

19 de feBrer, lloret demar
papiruS (espectacle familiar)

23 de feBrer, lloret de mar
fàtima (Cineclub Adler)

24 de feBrer, lloret de mar
lloret eSpai off: ragazzo

3 de març, BlaneS
el teSt, una Comèdia de 
Jordi ValleJo

4 de març, lloret de mar
la múSiCa de leS parauleS 
(Montserrat Carulla)

5 de març, lloret de mar
doneS, haVanereS i VerSoS

5 de març, BlaneS
Dibi-Dubi-Dubà (Rialles)

12 de març, lloret de mar
noVioS Con Solera (Justo 
Molinero y Descastaos)

12 de març, BlaneS
aCte de lliurament delS 
premiS reCVll 2017

17 de març, lloret de mar
aCCió poètiCa amB el 
poema V de l’Espai Desert de 
Pere Gimferrer. Una coproducció 
del Teatre de la Selva i de Lloret.

El bon pare es podrà veure a Lloret de Mar l’11 de febrerEl test es representarà a Blanes el 3 de març
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aeroport de Vilobí d’Onyar. Foto aCn

Llegenda del traginer en titelles. Foto Yoyo

l’aeroport de 
Vilobí no remunta

la llegenda del 
traginer

Vilobí d’oNyaR

L’any 2016 van passar per 
les instal·lacions aeroportuàries 
1.664.000 de passatgers, el que 
suposa una davallada del 6,2% 
en relació al 2015. Aquesta quan-

titat queda molt lluny dels 5,5 
milions d’usuaris del 2008, quan 
Ryanair encara no operava des 
de Barcelona. Les previsions per 
aquest 2017 són superar el 2 mi-
lions d’usuaris. yy

lloRet de MaR

L’ermita de les Alegries ha 
acollit un any més la Festa del 
Traginer. Hi va haver xocolatada, 

jocs infantils, missa amb l’acom-
panyament del cor Alba de Prima 
i la representació del traginer, en-
guany a través de titelles. yy

la selVa - MaResMe

Les poblacions de la Selva i 
el Maresme han tingut una gran 
presència al saló del turisme de 
Madrid en un estand de més de 
900 metres quadrats que presen-
tava tota la oferta catalana

“Catalunya és casa teva” és 
l‘eslògan elegit aquest any per 
presentar les diverses destinaci-
ons turístiques catalanes a FI-
TUR la principal fira del sector 
que se celebra a Madrid. 

Els visitants hi podien trobar 
propostes de les nou marques tu-
rístiques catalanes (Costa Brava, 
Costa de Barcelona, Barcelona, 
Costa Daurada, Terres de l’Ebre, 
Catalunya Central, Terres de 

Lleida, Val d’Aran i Pirineus), a 
través de l’oferta de més de se-
tanta empreses. 

Coincidint amb la declaració 
del 2017 com l’Any del Turisme 
Sostenible per part de la Comis-
sió Europea i les Nacions Unides, 
Catalunya reivindica a FITUR la 
seva oferta ecològica. 

A més del turisme sostenible, 
l’estand de Catalunya presentava 
tota la seva diversitat d’experi-
ències pensades per als turistes, 
des de vacances en família, eno-
turisme, aventura i muntanya, a 
turisme rural i oportunitats per 
a fer reunions. 

Per aquest motiu a l‘estand hi 

havia una cabina sensorial de re-
alitat virtual on els visitants po-
dien experimentar a través d‘un 
vídeo amb imatges pròpies de la 
destinació catalana (castellers, 
diables, el museu Dalí) acompa-
nyades per moviment, fragàncies 
i canvis de temperatura. També 
un cotxe de Fórmula 1 cedit pel 
Circuït de Catalunya. 

Els visitants també hi van 
trobar un cinema a la fresca on 
es poden veure els espots pro-
mocionals de la campanya de 
publicitat dirigits per Cesc Gay. 
També destaquen les propostes 
gastronòmiques de l‘Hotel-Esco-
la Sant Pol de Mar, que oferia un 
menú degustació amb productes 
de tot Catalunya. yy

la selVa - MaResMe

Normalment, els hospitals 
catalans tenen reserves de sang 
per a deu dies. Després de festes, 
en canvi, tenien reserves per a 
cinc dies i encara menys pel que 
fa a grups negatius, que es tro-

baven amb reserves per a d‘un a 
tres dies. 

La Marató de Donants de 
sang 2.0 és la campanya de dona-
ció més gran de l‘any i s’ha desen-
volupat del 13 al 20 de gener als 

principals hospitals de Catalunya 
recollint 11.662 bosses. La campa-
nya s’ha fet en poblacions com ara 
Palafolls, Malgrat de Mar i Lloret 
de Mar, però especialment en 
grans hospitals, els ajuntaments 
de les quatre capitals catalanes i, 
per primera vegada a la Generali-
tat de Catalunya.

Un estudi del Centre d‘Estu-
dis d‘Opinió ha posat de manifest 
que un 40% dels catalans no sap 
quin grup sanguini té i per aquest 
motiu, s’ha dedicat la Marató de 
Donants de Sang 2.0 de Catalu-
nya als grups sanguinis. El lema 
de la campanya ha estat “La teva 
sang diu coses. Comparteix-les” 
amb l’objectiu de posar de relleu 
la informació que es pot saber 
d‘una persona a partir del seu 
grup sanguini, com ara de qui pot 
rebre sang, a qui pot donar-ne o 
quins usos pot tenir la seva sang.

Des del Banc de Sang, es re-
corda que amb una vegada no 
n’hi ha prou i que pràcticament 
tothom pot donar sang. yy

Promoció turística a Madrid

Marató de donacions de sang
Mostrador de Lloret de Mar a FitUr. Foto ajuntament de Lloret de Mar

donacions a Malgrat de Mar. Foto Yoyo
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blaNes

Feia almenys cinc anys que 
l’Associació de Veïns de Mas En-
laire demanava a l’Ajuntament de 
Blanes que s’endrecés i enjardinés 
el talús central que separa el des-
nivell que hi ha a l’avinguda de la 
Pau. Es tracta d’un talús amb un 
alt grau d’inclinació que abasta 
prop de 500 metres de llargària, 
a tocar en un extrem amb l’Esco-
la Sa Forcanera i a l’altre amb el 
Mercat d’Abastaments. 

La zona era totalment erma, 
sense cap enjardinament ni aigua, 
presentava sempre un creixement 
descontrolat de males herbes. 
Per això estava considerada com 
de baix manteniment, ja que tan 
sols es desbrossava un o dos cops 
a l’any en funció de la climatolo-
gia. El què demanaven els veïns 
del barri és que s’embellís aquest 
entorn, ajudant d’aquesta manera 
a fer-lo més agradable.

Des de l’Àrea de Medi Ambi-

ent, coordinada amb l’empresa 
encarregada del manteniment de 
jardineria pública de Blanes, la 
Fundació Aspronis, així com amb 

la mateixa Associació de Veïns, es 
va dissenyar un projecte planifi-
cat perquè es fes en dues fases. La 
primera es va fer la primavera de 

fa dos anys, al 2015, mentre que la 
segona ha finalitzat tot just aquest 
mes de gener, quan s’ha donat per 
acabada l’actuació. 

En total, sumant les dues fa-
ses de què ha constat el projecte, 
el què abans era un talús erm ara 
inclou prop de 3.000 plantes i ar-
bres. A la primera hi ha 1.448 uni-
tats de plantes arbustives i bulbo-
ses que corresponen a 11 espècies 
diferents, mentre que a la segona 
fase s’han plantat 1.512 plantes 
arbustives i bulboses de 9 espècies 
i 12 arbres de 3 espècies.

Una de les principals innova-
cions que s’ha introduït en aquest 
projecte, i que fins ara no s’havia 
utilitzat en cap altre lloc de Bla-
nes, és la distribució en triangle 
dels elements que s’han anat in-
corporant. Per fer-ho més atrac-
tiu, s’ha jugat barrejant les gramí-
nies i les plantes arbustives. yy

blaNes

L’Ajuntament de Blanes desen-
voluparà durant el primer semes-
tre d’enguany les actuacions sor-
gides a proposta dels veïns d’arreu 
del municipi a través del procés 
d’elaboració dels Pressupostos 
Participatius 2016. Finalment no 
farà falta portar les propostes dels 
veïns a votació, ja que són viables 
econòmicament totes les que es 
van escollir inicialment.

En total, les 22 actuacions quan-
tificades i valorades pels tècnics de 
les diferents àrees municipals su-
posaran un cost de 194.091 euros, 
distribuïts en les sis zones en què es 
van aplegar els barris del municipi a 
l’inici del procés participatiu. 

N’hi ha de tota mena: des 

d’adaptar passos de vianants per-
què siguin accessibles per a per-
sones amb mobilitat reduïda fins 
a tanques, miralls de regulació de 
trànsit o bé renovacions concretes 
de jocs infantils en parcs urbans. 

També hi ha projectes més 
complexos com arreglar el pavi-
ment i pintar una pista esportiva, 
o bé la neteja i desbrossament de 
terreny que inclou paviment i de-
limitació d’una altra pista espor-
tiva en un altre barri, valorats res-
pectivament en 16.800 i 28.500€. 
D’altres són molt més senzills i 
fàcils de complir, com ara una 
taula de ping pong o dos gron-
xadors per a bebès a dos parcs. 
Retirar pedres del parc i col·locar 
sorra en un parc públic, instal·lar 
bancs o bé una cistella de bàsquet 

són d’altres actuacions que s’han 
inclòs als pressupostos. 

La més costosa correspon al 
barri de la Plantera, on s’invertiran 
al voltant d’uns 50.000 € -un cost 
que es pot reduir a la baixa un cop 
s’hagi licitat- per condicionar tota 
la vorera entre el passeig i els cotxes 
de la rambla de Catalunya en direc-
ció a la carretera de Malgrat.

Queden quatre propostes per 
quantificar amb les que s’arribarà 
a una inversió global de 315.000€. 
Un parc per a gossos que es farà al 
parc de Xon Ferrer, entre els barris 
de Quatre Vents i la Plantera, i la 
reordenació i millora substancial 
de tres parcs públics localitzats als 
barris de Ca la Guidó, Can Borell i a 
la carretera de Lloret-La Pedrera. yy

nova zona enjardinada al barri de Mas Enlaire

Els pressupostos participatius 
executaran 26 projectes 

Operaris de jardineria treballant a Mas enlaire. Foto aj. Blanes

el parc Xon Ferrer tindrà un espai per a gossos. Foto Yoyo

«s’han col·locat prop de 
3.000 plantes i arbres en un 

talús de 500 metres »

societat lloRet

Xerrada de Rufián

anem a la platja

gabriel rufián, a l’entrada de la Casa de la Cultura. Foto Facebook g. rufián

Un dels plafons de la mostra. Foto M.a. Comas

El diputat al Congrés d’ERC, 
Gabriel Rufián, va fer que la sala 
d’actes de la Casa de la Cultura 
de Lloret de Mar quedés petita 
en una xerrada organitzada per 
ERC, assemblea.cat i Lloret per 

la independència. Presentat pel 
regidor i diputat Jordi Orobitg, 
va repassar l’actualitat política a 
Catalunya i Madrid, centrant-se 
sobre el camí que ha de portar 
cap a la independència. yy

Aquest mes de gener, un dels 
que menys s’utilitza la platja, 
s’ha pogut veure una exposició 
al Museu del Mar, sobre la Cos-
ta Brava de fa unes dècades, al 

principi del boom turístic. Entre 
les imatges, n’hi havia de Lloret 
de Mar fetes per l’Emili Mar-
tínez Passapera. yy
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coMaRques de GiRoNa

La construcció remunta a Gi-
rona i arreu de la demarcació ja es 
preveuen construir més d‘un miler 
d‘habitatges nous. 

Segons recull l‘estadística que 
periòdicament elabora el Col·legi 
d‘Aparelladors, la tímida tendèn-
cia a l‘alça que es va registrar al 
2015 s‘ha confirmat durant el 2016. 
L‘any passat, arreu de la demarcació 
no només es va fer més obra nova 
(en total, es van acabar 941 pisos i 

cases) sinó que el número d‘habi-
tatges contractats –és a dir, aquells 
projectes que aviat es començaran a 
edificar– també va anar a l‘alça. Per 
primer cop en sis anys, al territori ja 
es preveuen engegar obres que su-
maran més d‘un miler d‘habitatges 
nous (en concret, 1.096). 

El president del Col·legi, Miquel 
Vendrell, avança que de cara als 
propers anys confien que aquesta 
tendència a l‘alça es mantingui. Ara 
bé, ja matisa que es parteix de xifres 

molt baixes i que la recuperació serà 
lenta. 

Les dades també recullen com 
la rehabilitació s‘ha anat fent un 
lloc al costat de l‘obra nova. L‘any 
passat, es van acabar 757 rehabili-
tacions d‘habitatges arreu de la de-
marcació; al 2015, van ser-ne 658. I 
pel què fa a les contractacions, aquí 
l‘increment és més notable. De les 
866 reformes que es van contractar 
el 2015, l‘any passat es va passar a 
les 1.198. yy

cataluNya

El conseller de Territori i 
Sostenibilitat, Josep Rull, i el 
conseller d’Empresa i Coneixe-
ment, Jordi Baiget, han presen-
tat una nova versió de l’aplicació 
per a dispositius mòbils d’In-
foconsum, que també permetrà 
que els usuaris denunciïn les 
incidències del servei de Roda-
lies. Es podran denunciar les 
afectacions en horaris, línies i 
itineraris, una deficient atenció 
al client (com és la manca d’in-
formació) o el mal estat de trens 
i estacions. 

El Govern vol aprofitar el 
marc legal que fixa el Codi de con-
sum de Catalunya per “emparar” 
els drets dels usuaris de Rodalies, 
davant la dificultat de sancionar 
Renfe i Adif a través de les com-
petències del traspàs del servei 
ferroviari, que el conseller Rull 
considera “incomplet”. 

El conseller Josep Rull ha afir-
mat que el Govern utilitzarà la in-
formació que s’extregui de les de-
núncies dels usuaris de Rodalies 
en les reunions de l’òrgan mixt 
Estat-Generalitat. yy

El sector de la construcció 
millora

app per a denunciar 
incidències

blaNes

Els 14 actes programats amb 
motiu de la Setmana de la Pau 2017 
a Blanes tenen dos denominadors 
comuns: la lluita i conscienciació 
envers les desigualtats de gènere 
en el treball i la justícia social que 
encara continua existint avui dia; i 
la crisi de les persones refugiades. 
També inclou dues activitats que no 
han faltat mai a aquest cicle des que 
es va instaurar, el lliurament dels 
fons als projectes de cooperació i la 
lectura del Manifest per la Pau. 

Amb relació a anteriors edi-
cions, cal destacar la recuperació 
d’una reunió que feia quatre anys 
que no s’havia organitzat: una 
Trobada Interreligiosa de Blanes, 
que tindrà lloc el 25 de gener a la 
Sala de Plens. 

La Setmana de la Pau 2017 
s’encetà el divendres dia 20 amb la 
inauguració d’una exposició d’hu-
mor gràfic que s’allotjarà fins al 30 
de gener al primer pis de la Biblio-
teca Comarcal, i que tracta sobre les 
desigualtats de gènere en el treball. 
El mateix dia i en el mateix indret, 
hi va haver una xerrada relaciona-
da amb la mostra: (Re-Pensar les 
relacions entre Gènere a partir de 
l’Humor. 

Relacionats amb aquesta ma-
teixa temàtica, s’han fet quatre 
tallers sobre les desigualtats de 
gènere i la justícia social. 

El dijous 26 de gener hi hau-
rà la Lectura del Manifest per la 
Pau, que a 2/4 de 7 del vespre al 
Passeig de Dintre, davant l’edifici 
consistorial. Enguany el lema del 

manifest és Obrim els cors: cons-
truïm la pau. 

El mateix dijous a les 6 de la 
tarda, mitja hora abans de la lec-
tura del manifest, la Sala Infantil 
de la Biblioteca Comarcal haurà 
allotjat una sessió especial de 
l’Hora del Conte, que es presenta 
sota el títol L’amic. Anirà a càrrec 

de la companyia Pengim Penjam 
i el conte estarà amenitzat amb 
una actuació de titelles. L’en-
demà, divendres, 27 de gener, 
es farà el lliurament de fons als 
projectes del tercer món, un dels 
actes que no falta mai al cicle. 

Coincidint amb el Dia Mun-
dial de la No-Violència i la Pau, 

el dilluns 30 de gener es farà 
una xerrada emmarcada dins el 
tema de la crisi dels refugiats. Es 
presenta amb el títol La ruta del 
refugi. El Mediterrani i els camps 
a Grècia, i anirà a càrrec de Toni 
Fiol Benejam, de ProActiva 
Open Arms, i Rocío Rodríguez 
Murillo, de Pati de Pedres. Serà 
l’acte que tancarà el cicle, però 
no l’únic que tractarà aquesta 
qüestió. 

Justament coincidint amb el 
primer dia en què començà el 
cicle, el divendres 20 de gener, el 
Casal La Cooperativa de Blanes 
allotjà una xerrada informati-
va amb la ONG Acció Solidària 
Mediterrània. Emmarcada sota 
l’eloqüent i explícit títol Què puc 
fer jo?

Els actes de la Setmana de la 
Pau de Blanes també inclouen 
activitats en els centres edu-
catius, així com una vetllada 
d’observació astronòmica amb 
telescopi que es farà el 28 de 
gener, a càrrec de la Fundació 
Vicenç Ferrer. L’objectiu és re-
collir donatius destinats a la 
construcció d’un habitatge per 
a una família en extrema po-
bresa a l’Índia rural. yy

setmana de la Pau 2017 

Humor gràfic a la Biblioteca Comarcal. Foto aj. Blanes

edifici en construcció a Blanes. Foto Yoyo

estació de tren de Santa Susanna. Foto Yoyo
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Blanes X Runners 2017gran Prix Vila de 
Blanes

blaNes

Coincidint gairebé amb l’ini-
ci d’un nou any, l’Ajuntament i les 
entitats esportives que promouen 
la marca Blanes X Runners han 
presentat la nova edició de l’ex-
periència esportiva i turística, que 
al 2017 significarà ja el seu tercer 
any consecutiu. Hi ha participat 
l’alcalde, Miquel Lupiáñez; els regi-
dors de Promoció de la Ciutat i Es-
ports, Dafne Galvany i Joel Comas 
respectivament;  Toni Rodríguez, 
del Grup Fondistes Blanes; i David 
Lara, del Club Triatló Blanes. 

Blanes X Runners es va presen-
tar per primera vegada l’any 2015 
amb l’objectiu de promocionar la 
vila com un dels territoris més ido-
nis per a als corredors i corredores, 
tant a nivell gironí com arreu de 
Catalunya. No tan sols pels seus 
paratges naturals, sinó també per 
la seva capacitat organitzativa i les 
infraestructures amb què compta, 
destacant en aquest sentit les ins-
tal·lacions de primer ordre que ja 
són conegudes internacionalment, 
la Ciutat Esportiva Blanes. 

El consistori blanenc i tres 
entitats esportives de disciplines 
relacionades amb l’atletisme, el tri-
atló, les caminades i el senderisme 
–Club Triatló, el Centre Excursio-
nista i el Grup Fondistes- van unir 
esforços per impulsar el municipi 
i atraure-hi els amants d’aquestes 
modalitats. A banda de l’Ajunta-
ment de Blanes, hi donen suport 
la Diputació de Girona i el Consell 
Comarcal de la Selva. La marca 
Blanes X Runners s’inscriu dins el 
marc de les dues destinacions cer-
tificades amb què ja compta el mu-
nicipi des de fa molts anys: la DTE 
(Destinació de Turisme Esportiu) 
i la DTF (Destinació de Turisme 
Familiar).

caleNdaRi 2017

Aquest mes de gener ja s’ha ce-
lebrat la 29a edició de la Cursa Mar 
i Murtra.

-19 de març, 12è Cros escolar
-2 d’abril, 26a Ruta de les ermites 
(18 km)
-23 d’abril, 6è Triatló Vila de Blanes

-24 de maig, 4a Trial Selva maríti-
ma (22 km)
-24 de juny, 5a Escalada a Sant Joan 
(666 esgraons)
-9 de juliol, 2a Color Blanes Run-
ners
-6 d’agost, 75a Travessia al Port
-19 d’agost, 35a Caminada popular 
Nit de Sant Bonós
-27 d’agost, 4a Aquatló popular
-26 de novembre, 8a Passafred 
(21/12 km)

PaRticiPació del 2016

Sumant les 11 proves que hi 
ha hagut durant el segon any de la 
posada en marxa de Blanes X Run-
ners, han participat més de 12.000 
esportistes. La prova més partici-
pativa continua sent la Caminada 
Popular de la Nit de Sant Bonós, 
que se celebra a finals d’agost coin-
cidint amb la Festa Major Petita. Si 
durant tres edicions consecutives 
havia superat els 5.000 participants, 
enguany s’havia decidit augmentar 
el topall màxim d’inscripcions en 
les 5.500, una xifra novament asso-
lida i superada. yy

blaNes

Un any més, coincidint amb 
les festes nadalenques, Blanes s’ha 
convertit en la capital de la vela.

A la classe Europa, el suec Erik 
Lenander es va posicionar en pri-
mer lloc des del primer dia i no va 
deixar escapar aquest triomf, pro-
clamant-se alhora nou guanyador 
absolut del trofeu. Van completar 
el podi Sergi Pérez i Oriol Piña, tots 
dos del Club Natació Estartit, que 
actualment gaudeixen d’un molt 
bon moment dins la classe. 

La finesa Selma Valjus, situada 
en la quarta posició de la classifica-
ció general, es va proclamar igual-
ment primera en la femenina. En 
cinquè lloc, completant el podi de 
l’IGPVB 2017, es va situar el també 
finés Niklas Toroi.

Respecte la participació dels 
regatistes blanencs, Òscar Boronat 
ha estat el millor classificat des de 
la 14a plaça assolida. 

En la classe 420, les alemanyes 

Inga Marie Hofmann i Henrike 
Leitl van haver de lluitar fins al fi-
nal perquè ningú no els arrabassés 
la primera plaça. En aquesta oca-
sió, el trofeu International Gran 
Prix Vila de Blanes de Vela 2017 
també ha estat Campionat de Ca-
talunya de la classe i ha coronat els 
regatistes del CN Balís Ferrer i De 
Maqua com a campions només un 
punt per sobre de la parella forma-
da per Marta Torner i Quique Mir, 
del Club Vela Blanes i el Club Na-
tació Port d’Aro, respectivament, 
classificats com a sotscampions de 
Catalunya.

El podi d’aquesta categoria el 
van completar els regatistes del CN 
Balís Àlex Bru i Nil López, mentre 
que en la categoria femenina Iset 
Segura i Irene Hueto, també del 
club del Maresme, s’han endut el 
campionat. En aquest darrer sentit, 
han estat les primeres femenines 
juvenils de Catalunya les regatistes 
del Club Vela Blanes Clàudia Pom-
bo i Clàudia Trigo. yy

La competició es va celebrar els primers dies de l’any. Foto Club Vela Blanes

presentació del calendari 2017. Foto aj. Blanes

El girona fc es prepara a Top Ten

el girona FC entrenant a top ten. Foto twitter girona FC

GiRoNa - toRdeRa

Des de principis d’any, el Girona 
FC utilitza un parell de cops per set-
mana les instal·lacions del complex 
esportiu Top Ten de Tordera, situat 
a la carretera de Blanes.

El Girona ha utilitzat habitual-
ment per entrenar diversos camps 
de gespa natural de la demarcació 
com ara els de Palafrugell o Peralada 
a més de Montilivi. Ara, però, dispo-
sa d’un camp especialment preparat 
i uns vestidors al complex Top Ten, 
un espai amb nombrosos camps de 
futbol que al llarg de l’any acull di-
verses competicions internacionals 
amb jugadors de totes les edats i que 

des de fa anys, també obre els seus 
camps a clubs del centre i el nord 
d’Europa en els mesos de mes fred 
en els seus països d’origen.

ZoNa d’asceNs diRecte

El Girona Futbol Club ha inici-
at el diumenge 22 de gener la sego-
na volta del campionat de Segona 
A, Liga 1,2,3. 

El rival ha estat el Sevilla Atlètic 
( 2 - 0 ) i ho ha fet en llocs d’ascens 
directe a Primera, després d’una 
gran primera part de lliga. 

Els de Pablo Machín han acabat 

la primera volta en segona posi-
ció, amb 39 punts, amb un marge 
de 4 respecte del tercer, el Getafe 
sumant 11 victòries, 6 empats i 4 
derrotes. A més, el gironi ha estat 
l’equip més golejador del campio-
nat, amb 35 dianes i el cinquè que 
menys gols encaixa, amb 20. 

Una de les dades més positives 
és la trajectòria a Montilivi, on no 
ha perdut cap partit. 

En aquest sentit, el tècnic del 
Girona, Pablo Machín, assegura 
que els rècords tenen poca impor-
tància si no s’aconsegueix el premi 
de l’ascens. yy
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Molina celebrant la victòria a nurburgring

Un dels més de 300 partits jugats. Foto Yoyo

Moisès GaRcía - lloRet de MaR

El pilot lloretenc Miguel Moli-
na no seguirà competint a les DTM 
alemanyes. I és que, durant el mes 
de desembre, va rebre la notícia 
que Audi el deixava fora de la seva 
plantilla de pilots oficials per a la 
pròxima edició del campionat. Se-
gons Molina, ha estat una sorpresa, 
ja que considera que la del 2016 ha 
estat la millor temporada que ha 
passat, amb dues victòries i un ter-
cer lloc, sent un dels millors pilots 
de la marca.

 
La seva baixa és provocada per 

la reestructuració que ha hagut de 
fer el Grup Wolkswagen-Audi, ja 
que la competició passarà de tenir 
vuit cotxes per marca a només sis. 
Això ha impedit que el lloretenc 
hagi pogut seguir amb un lloc a 
les DTM, on competia des de l’any 
2010. Durant set temporades, ha 
aconseguit la fita de ser el primer 
espanyol a guanyar una cursa 
d’aquest campionat, disputant 87 
proves, amb quatre victòries, set 

podis i sis pole positions. Miguel 
Molina lamenta la seva marxa, ja 
que considera que amb un parell 
d’anys més hauria pogut lluitar pel 
títol de campió.   

 
Ara, el lloretenc és optimista i 

espera tornar aviat al món del mo-
tor d’alt nivell. Té diverses opcions 
com, per exemple, el Mundial de 
Resistència o la Fórmula E. Tot i 
així, reconeix que encara ha de va-
lorar-ho amb tranquil·litat i veure 
quin és el millor camí.  yy

lloRet de MaR

El Lloret tindrà com a rival a 
quarts, un dels caps de sèrie: Bar-
celona, Vic, Reus o Liceo. També hi 
participaran el Voltregà, el Vendrell 
i l’Alcobendas, aquest darrer com a 
organitzador de la fase final.

El Lloret ha acabat la primera 
volta en setena posició després 
d’haver baixat de categoria la tem-
porada passada recuperant la pla-
ça a darrera hora.

El president Josua Pérez valora 
molt positivament aquesta primera 

part del campionat destacant espe-
cialment que l’equip està format per 
jugadors de la pedrera.El president 
del club lloretenc ha volgut destacar 
la tasca del tècnic Manel Barceló.

Per Barceló, jugar la Copa no ha 
estat un objectiu d’aquesta primera 
part del campionat, “el nostre objec-
tiu és la salvació. Anar a la Copa està 
molt bé però necessitem els punts 
que ens mantinguin a l’OK Lliga. 
La temporada passada no van estar 
en zona de descens fins a la darrera 
jornada, però, un gol ens va portar a 
Primera Divisió”. yy

Molina mira al futur després 
d’abandonar les DTM

El lloret d’hoquei 
jugarà la copa 2017

la selVa - MaResMe

Des del 2 fins al 7 de gener s’ha 
celebrat el Campionat d‘Espanya 
de Seleccions d‘Handbol 2017 de 
categoria infantil, cadet i juvenil, 
masculí i femení. L’esdeveniment 
s’ha jugat en 16 pistes habilitades 
de les 7 ciutats seu: Blanes, Lloret 
de Mar, Tordera, Palafolls, Malgrat 
de Mar, Calella i Mataró amb 2.000 
jugadors, milers d’acompanyants, 
un centenar d’àrbitres, un centenar 
de voluntaris, premsa especialit-
zada i responsables federatius que 
han donat vida als pavellons i a les 
ciutats on han jugat i especialment 
on s’han allotjat (Blanes, Lloret de 
Mar i Santa Susanna).

Durant la competició s’han dis-
putat més de 300 partits i hi han 
participat les Comunitats Autòno-
mes d’Andalusia, Aragó, Valencia, 
Canàries, Cantabria, Castella La 
Manxa, Castella i Lleó, Catalu-
nya, Ceuta, Euskadi, Extremadu-
ra, Galícia, Illes Balears, La Rioja, 
Madrid, Melilla, Navarra, Astúries 
i Murcia. El campionat està orga-

nitzat per la Federació Catalana 
d‘Handbol, la Real Federación Es-
pañola de Balonmano i el Consejo 
Superior de Deportes. A més, ha 
comptat amb el suport de la Se-
cretaria General de l‘Esport de la 
Generalitat de Catalunya, la Di-
putació de Girona, la Diputació de 
Barcelona com també dels ajunta-
ments que són seus del campionat.

La Ciutat Esportiva Blanes ha 

habilitat sis pistes: Quatre a la Pista 
Verda, una a la Pista Blava i una a la 
Vermella. Per la seva banda, Lloret 
hi ha participat amb tres instal·la-
cions (El Molí 1 i 2 i Pompeu Fa-

bra); Malgrat de Mar amb la pista 
del Pavelló dels Germans Maragall; 
Calella amb el Parc Dalmau; Pala-
folls amb El Palauet; Mataró amb 
dues pistes del Pavelló Teresa Ma 
Roca i amb el Pavelló Eusebi Mi-
llán; i finalment Tordera amb el 
Pavelló Municipal.

èxit de cataluNya

Totes les seleccions catalanes 

que han participat a l’estatal han 
pujat al podi.

Han aconseguit quatre me-
dalles d‘or, una de plata i una de 
bronze als campionats estatals de 
seleccions territorials d’hanbol dis-
putats a la Selva i el Maresme. 

Les seleccions que van aixecar 
el títol van ser la infantil femenina, 
la cadet femenina, la cadet mascu-
lina i la juvenil masculina. La plata 
va ser per a la juvenil femenina i el 
bronze, per a la infantil masculina. 
El campionat 2017, suposa un salt 
endavant respecte al 2016, quan 
es van assolir dos ors i tres plates, 
i tanca de manera brillant la cele-
bració dels 75 anys de la federació 
catalana.

La Ciutat Esportiva de Blanes 
es va omplir per veure les grans fi-
nals del torneig. 

El moment més emotiu de la 
jornada final va arribar quan el 
president de la Federació Espanyo-
la d‘Handbol, Francisco Blázquez, 
va fer un petit homenatge a Emma 
Garcia, jugadora de l‘Amposta que 
va perdre la vida el 23 de novembre 
passat. yy

l’handbol omple els pavellons de la selva i el 
Maresme
S’han jugat partits a Blanes, Lloret, Tordera, Palafolls, Malgrat de Mar, Calella i Mataró

«s’han jugat més de 300 
partits en 16 pistes de 7 

poblacions»
«les seleccions catalanes 

han aconseguit quatre 
medalles d‘or, una de 
plata i una de bronze»

partit de la primera volta. Foto Yoyo
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l’aGeNda

dieS 5 i 19
fira d’artiCleS de Segona 
mà “la ganga”
Avinguda Catalunya-La Plantera. 
De 9.30 a 14 h.

dia 12
rialleS. teatre muSiCal 
“la Bella dorment”
Companyia Dreams Teatre. 
Teatre de Blanes. 17.30 h

del 13 al 28
dia mundial de la ràdio 

expoSiCió d’aparellS d’alta 
fidelitat hifi a càrrec de 
Vicenç Ginestà. 
Al vestíbul de la Biblioteca. Durant 
el matí des del vestíbul, Emisió 
d’un magazine de Ràdio Blanes, 
amb la participació del programa 
de ràdio La Taverna, amb la 

col·laboració de Ràdio Blanes i la 
Biblioteca. 

dia 13
taller familiar: Fem ràdio 
d’Olga Cercós i Albert Niell. Per a 
pares i mares amb nens i nenes 
a partir de 7 anys. Inscripcions 
Biblioteca. A les 18 h, a la Sala 
Roberto Bolaño.

dia 19
teatre. Comèdia. ORGASMOS 
de Dan Israely. Teatre de Blanes. 
19 h

CarnaVal 2017

dia 24
rueS eSColarS

dia 25
feSta a la Ciutat eSportiVa

dieS 26
gran rua

BiBlioteCa ComarCal

finS al 10
expoSiCió de PROjecteS 
d’ARquitectuRA: Treballs 
de l’ETSAB a l’Illa de Blanes. 
Organitza el Departament 
d’Urbanisme de l’Ajuntament de 
Blanes. 

del 13 al 28
dia mundial de la ràdio

de l’1 al 3
expoSiCió LA veRitAt 
inefAbLe. El llibre d’Amic e Amat 
de Ramon Llull. Diputació de 
Girona. Al primer pis.
 
dia 7
ConferènCia d’aula 
BlaneS. La tonyina vermella: 
un recurs inesgotable Dra. Ana 
Gordoa (CEAB-CSIC). A la Sala 
Roberto Bolaño. 20 h

dia 8
naSCutS per llegir: 
Biblionadons, amb la Piruleta 
contes. A la Sala Infantil. 10.30 h

àgora JoVe. Laboratori de 
pensament crític: Preparem un 
debat a l’entorn de Merlí. A partir 
de 15 anys. Places limitades. A la 
Biblioteca Jove. De 18 a 19.30 h

xerrada mindfulneSS
Com transformar la ment, amb 
el Mestre de meditació Kadampa 
Xavier Cortés, mestre budista de 
l’escola de Girona. Organitza: Dona 
Terra. Sala Roberto Bolaño. 19 h

dia 9
CluB de leCtura infantil: 

Un petó de mandarina, d’Eulàlia 
Canal. Per a nens/nenes de 8 a 11 
anys. A la Biblioteca Jove. 17.30 h
 
diJouS de lletreS i motS 
(tertúlia literària per a adults): 
La Sra. Florentina i el seu amor 
Homer de Mercè Rodoreda. 
Projecte Llegir el Teatre (Club de 
Lectura, TNC i Departament de 
Cultura de la Generalitat. A la Sala 
Roberto Bolaño. 20 h

dia 16
taller JoVe, JoCS de taula 
i CoaChing amb en David 
Quesada. Per a joves a partir de 
12 anys. 18 h. A la Biblioteca Jove.

dia 17
CluB de leCtura JuVenil.
El príncep de la boira, de Carlos 
Ruiz Zafón, per a joves a partir de 
12 anys. A la Biblioteca Jove. 17 h

preSentaCió del lliBre LA 
SenyORA StendhAL de Rafel 
Nadal, amb la presència de l’autor.
19.30h. A la Sala Roberto Bolaño. 
 
dia 23
CeleBrem el CarnaVal amB 
l’hora del Conte i taller 
de maquillatge La pallassa 
Priska, amb l’Eva González. 
A les 18 h a la Sala Infantil. 

CapS de Setmana
ViSiteS guiadeS a Can font
Dissabtes: 11 h i 17 h
Diumenges: 11 h
Venda entrades Museu del Mar 

dia 3
ConferènCia “Perspectives 
econòmiques i de treball per  als 
propers anys a Europa” per Joan 
Majó. Club Marina Casinet. 20 h

dia 4
Cantada popularS 
d’haVanereS tallerS
Museu del Mar. 17 - 19 h

el raCó delS ConteS
Biblioteca Municipal. 11.30 h

teatre. “el nomBre” 
Dia Mundial contra el Càncer
Teatre de Lloret. 21 h

dia 5
tirada a l’art
Es Trajo d’en Reinè. 8 -10 h
taller de màgia (7-14 anys) 
Teatre Lloret. 10 h

paCk magia: RAPHAEL CAPRI 
AMB L´ACTUACIÓ DE JOAN 
HERRERA. Teatre de Lloret. 12 h

dia 10
ConferènCia “El noucentisme 
català” per Jordi Casassas

Club Marina Casinet. 20 h

dia 11
el raCó delS ConteS
Biblioteca Municipal. 11.30 h

teatre: “el Bon pare”.
Comèdia sobre les famílies 
imperfectes. Teatre de Lloret. 21 h

fira produCteS d´alimentS 
arteSanS. Plaça de la Vila. 9-20 h

dia 12
merCat de BroCanterS, 
ColeCCioniSteS
Pl. Pere Torrent. 9-14 h

dia 16
xerrada: “Medicina en clau 
femenina”, per Joana Ruiz
Biblioteca Municipal. 20 h

dia 17
teatre eSpai  off: Ventura
Hostal Vila del Mar. 20 h

ConferènCia “La cuina de 
convent dels dominics durant el 
temps del barroc”. Club Marina 
Casinet. 20 h

dia 18
el raCó delS ConteS
Biblioteca Municipal. 11.30 h

dia 19

dia mundial del guia de 
turiSme. 11 h

teatre papiruS
Espectacle sense paraules per 4-9 
anys. Teatre de Lloret. 17.30 h

dia 23
Cine CluB adler. fàtiMA 
Teatre de Lloret. 21 h / 22.20 h

dia 24
el raCó delS ConteS  
Nemo (anglès) per Acàdemia CELL
Biblioteca Municipal. 11.30 h

dia 25
el raCó delS ConteS
Story Time Arround the World 
(anglès), per Kids & Us Lloret 
Biblioteca Municipal. 11.30 h

CarnaVal 2017

dia 24
arriBada del CarneStolteS
Plaça de la Vila. 19-21 h

dia 25
ConCurS de diSfreSSeS al 
lloC de treBall. 10-19 h

diSfreSSeS al Carrer
11-13.30 h

rua CarnaVal 16 h
Pg. Camprodon i Arrieta-pg.

Verdaguer-pg.Agustí Font-Av.Just 
Marlès-Av.Rieral
Passeig Marítim

Ball de leS doneS. Auditori 
Gran Casino Costa Brava. 23.30 h

dia 26
rua CarnaVal 12 h
Pg. Camprodon i Arrieta-pg.
Verdaguer-pg.Agustí Font-Av.Just 

Marlès-Av.Rieral
Passeig Maritim

ball - EntrEga DE PrEmis
Auditori del Gran Casino Costa 
Brava. 23 h

dia 1 de març
popular i típiC 
enterrament de la 
Sardina. Centre Vila. 20 h

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE BLANES

lloRet (Febrer) AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR
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l’aGeNda

calella (Febrer) AGENDA FACILITADA PER RÀDIO MARINA

expoSiCionS

musEu-arxiu municiPal DE 
Calella (c. Escoles Pies, 36) 
Horari: de dimarts a dissabte de 
17 a 20 h. Diumenges i festius 
d’11 a 14 h. 

muSeu del turiSme de 
Calella (c. Sant Pere 122-140) 
Horari: de dimarts a dissabte de 
17 a 20 h. Diumenges i festius 
d’11 a 18 h.

BiBlioteCa Can SalVador de 
la plaça (pl. Ajuntament, 31)
Fins al 18 de febrer: Exposició 
fotogràfica “Piel flamenca” a 
càrrec de Francisco Rojas, de Foto 
Film Calella. 
Horari: tardes, de dilluns a 
divendres de 16 a 20.30h; matins, 
dijous i divendres de 10 a 13 h 
i, dissabtes fins a les 13.30 h. 
Tancat el 7 de gener.

dia 1
ConferènCia: “LA cASA 
bLAncA: d’ObAMA A dOnALd 
tRuMP”. A càrrec de la Sra. 
Núria Ribó. Periodista. Professora 
de Ràdio en el Departament 
de Periodisme de la UAB. 
Excorresponsal de TVE als EE.UU. 
18.30 h, al Casal l’Amistat.

dia 2
el deBat de leS ideeS, una 
proposta de constitució per a 
la república catalana; amb Jordi 
Domingo i Toni Fitó, membres 
de Constituïm. 
20 h, a l’Espai Mercat.

dia 3
iniCi del 18è Cafè Jazz a 
Calella, concert amb Laura 
Simó (veu), Esteve Molero 
(trombó), Oscar Ferret (piano), 
Jordi Mestres (contrabaix) i Cidao 
Rodrigues (bateria). Direcció: 
Juan Carlos Narzekian. Entrada 
gratuïta. 22 h, a la Sala Mozart.

dia 4
duet d’arpeS, un concert 
amb més de 80 cordes, amb 
Esther Pinyol i Caterina del Cerro 
(música clàssica). 21 h, a la Sala 
Mozart.

dia 5
troBada d‘interCanVi i 
col·lEccionismE. 
09 - 15 h al passeig M. Puigvert 
(Gàbia fins Riera Capaspre).

repreSentaCió de l’oBra 
AMb eLS PixAtS AL ventRe, a 
càrrec del grup de teatre Paranys 
de Sant Joan de Vilatorrada. 
18.30 h, al teatre Orfeó Calellenc.

dia 8

primera SeSSió delS tallerS 
de CerCa aCtiVa de feina 
troBa la teVa feina: 
“Identificació de competències 
(I)”. 9.30  - 13 h, a la Fàbrica 
Llobet-Guri.  

ConferènCia: “unA 
APROxiMAció A LA 
civiLitzAció xineSA viStA 
A tRAvéS deLS GueRReRS 
de xi‘An”. A càrrec de la Dra. 
Dolors Folch. Professora del 
Departament d’Humanitats de 
la Universitat Pompeu Fabra. 
Directora de l’Escola d’Estudis 
d’Àsia Oriental de la UPF. 
18.30 h, al Casal l’Amistat.

dia 10
ConCert amb Rubén Fernández 
(veu), Rai Ferrer (contrabaix), 
Andreu Zaragoza (guitarra), 
Gabriel Amargant (saxos) i 
Ramón Ángel (bateria). 22 h, al 
Restaurant La Gàbia (pg. Manuel 
Puigvert).

dia 11
dputuCool, amb The 
Chanclettes (humor català). 22 h, 
a la Sala Mozart. 

dia 12
repreSentaCió de l’oBra 
GeRMAneS, a càrrec del Centre 
Cultural i recreatiu de Pineda 
de Mar. Direcció: Pol Bertran. 
18.30h, al teatre Orfeó Calellenc.

dia 15
ConferènCia: “L‘heRènciA 
kAntiAnA en eL SeGLe xxi”. 
A càrrec del Sr. Marcel Cano. 
Professor del Departament de 
Filosofia Teorètica i Pràctica de la 
Universitat de Barcelona. 
18.30 h, al Casal l’Amistat.

dia 16
ProjEcció DE la PEl·lícula 
nO cuLPeS AL kARMA de LO 
que te PASA POR GiLiPOLLAS 
(comèdia romàntica) VO. 
Directora: Maria Ripoll. 21 h, a la 
Sala Mozart.
 
dia 17

iniCi del torneig 
internaCional de petanCa.
10 h, al passeig Manuel Puigvert. 

ConCert amb Mireia Feliu (veu) 
i Ismael Dueñas (piano).22 h, a la 
Sala Mozart. 

dia 18
armonia QuartEt-QuartEt 
de Corda, amb Oleg Shport 
(violí 1r), Vladimir Chilaru (violí 
2n), Tiran Vardanyan (viola) i 
Massimo Mameli (violoncel) 
(música clàssica). 22 h, a la Sala 
Mozart.

dia 19
24è CroS “ciutAt de 
cALeLLA”. 
9 h, a la zona esportiva La 
Muntanyeta.

repreSentaCió de l’oBra 
en PORtAdA, a càrrec del 
Grup Fargam Teatre de Terrassa. 
Direcció: Rubén Domènech. 
8.30 h, al teatre Orfeó Calellenc.

dia 22 
ConferènCia: “eGiPte 
fARAònic iv hAtxePSut: de 
ReinA A fARAó d’eGiPte”. 
A càrrec de la Dra. Núria 
Castellano. Doctora en Història 
per la Universitat de Barcelona, 
especialista en egiptologia. 
18.30h, al Casal l’Amistat. 

dia 23
CeleBraCió del diJouS 
llarder amB animaCió 
infantil magium 2017 
(clown, màgia, balls i alguna 
sorpresa) a càrrec de Txikrik. 
17.30 h, a la plaça de d’Església.

CineCluB: fúSi (Virgin 
Mountain) (drama romàntic) VOS. 
Director: Dagur Kári  (Islàndia 
2015). 21 h, a la Sala Mozart.

dia 24
Segona rua de 
CarneStolteS de 
l‘enSenyament púBliC 
de Calella amb el següent 
recorregut: sortida de 
l’Institut Bisbe Sivilla pel carrer 
Valldebanador; Joan Maragall; 
riera de Capaspre fins carrer de 
La Riera; plaça de l‘Ajuntament; 
plaça de l‘Església; Església 
fins Sant Josep; Sant Josep fins 
Bruguera; plaça de l’Església 
i tornada al centre pel mateix 
recorregut inicial. 10  - 11.30 h.

rua de CarneStolteS de 
l’eSCola pia (infantil i primària) 
pels carrers de Sant Pere, Sant 
Antoni, Sant Joan, Bruguera, 
Romaní, Església, fins a Sant 
Pere per entrar de nou al centre 
escolar. 15.15 h.

rua de CarneStolteS de 
l’eSCola freta des del centre 
d‘infantil i primària pels carrers 
de Jovara, Balmes, Anselm Clavé, 
Costa i Fornaguera fins a Jovara 
per entrar de nou al centre 

escolar. 15.40 h.

ConCert amb Gorka Benítez 
(saxo), Dani Pérez (guitarra) i 
David Xirgu (bateria). 22 h, al 
Sublim (Turisme, 8-10).

dia 25
data límit per partiCipar 
alS xxxV JoCS floralS de 
Calella. Per informació: Amics 
de la Poesia, telèfon 937690522 
o per correu electrònic 
amicsdelapoesia@hotmail.com

pregó d’en CarneStolteS. 
Tot seguit, sortida de la rua 
infantil. 17 h, a la plaça de 
l’Ajuntament.

Tot seguit, i com a continuació de 
la festa del Carnaval infantil, a la 
Fàbrica Llobet-Guri, repartiment 
de berenar a tota la mainada i 
animació Quin sarau a càrrec de 
Xarop de Canya. 

En cas de pluja la festa s’iniciarà 
directament a la Fàbrica Llobet 
Guri. Amb preferència d’entrada 
als grups participants a la rua. 

Ball de diSfreSSeS amb La 
Banda del Drac. Servei de bar a 
càrrec de l’Agrupament Escolta 
Montnegre. A la mitja part, pregó 
d’en Carnestoltes. 23.30 h, a la 
Fàbrica Llobet-Guri.

dia 26
repreSentaCió hAnSeL i 
GReteL, de la Roda Produccions 
(espectacle familiar - català). 17 h, 
a la Sala Mozart.

repreSentaCió de l’oBra 
AGnèS de déu, a càrrec del 
Grup Enric Borràs del Centre 
Parroquial de Sant Feliu de 
Llobregat. Direcció: Josep Lluís 
Argemí i Marc Rius. 18.30 h, al 
teatre Orfeó Calellenc.
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dr. Josep Marès bermúdez
@maresjosep
www.ipmaresriera.cat

dr. JoseP MaRès beRMúdeZ , Pediatre

En la darrera setmana de 
l’any, quatre setmanes 
abans del que ha estat ha-

bitual en els últims anys, l’epi-
dèmia de grip s’ha instaurat a 
Catalunya. En la setmana 51 
del 2016 es va superar el llindar 
de 110 casos de grip per cada 
100.000 habitants, punt de tall 
que estableix l’inici de l’epidèmia 
estacional de grip, segons dades 
del Pla d’Informació de les In-
feccions Respiratòries Agudes a 
Catalunya (PIDIRAC). Aquest 
any el tipus de virus predomi-
nant, i quasi bé únic de moment, 
és el virus A (H3N2), que corres-
pon al virus A estacional que ens 
afecta des de fa a prop de 50 anys 
en les epidèmies hivernals, a di-
ferencia del virus A (H1N1), que 
va produir la pandèmia del 2009, 
i que des d’aleshores ha provo-
cat alguns anys brots epidèmics. 
Una bona notícia és que el virus 
A que circula enguany està in-

clòs en la vacuna antigripal i, per 
tant, s’espera una gran efectivitat 
de la vacunació: les persones va-
cunades aquest any estaran ben 
protegides i en un alt percentatge 
no agafaran la grip.

La confirmació dels casos de grip 
es fa amb proves diagnòstiques 
que detecten la presència del 
virus en les secrecions nasals o 
faríngies recollides amb un es-
covilló a persones amb sospita 
clínica de grip. Aquestes proves 
es realitzen als centres sentine-
lla de grip, que vigilen sistemà-
ticament la circulació dels virus 
respiratoris a Catalunya, també 
en la majoria dels hospitals ca-
talans, especialment als pacients 
hospitalitzats o als que presenten 
factors de risc, i en alguns cen-
tres concrets d’atenció primària. 
En la gran majoria de centres 
sanitaris i consultes mèdiques, el 
diagnòstic de grip es fa per sospi-
ta clínica davant dels símptomes 
suggestius que presenta el paci-
ent en el moment en què ja s’ha 
declarat oficialment l’epidèmia.

Cal saber que la grip és una ma-

laltia que habitualment provoca 
febre alta, que pot durar fins a 
4-7 dies, amb afectació de l’estat 
general, mal de cap, dolors mus-
culars, símptomes respiratoris i 
de vegades digestius. En els lac-
tants i nens petits sovint només 
provoca febre, irritabilitat i mal 
estar, essent difícil confirmar 
amb certesa si es tracta o no de 
grip. La grip no és un refredat, 
pot presentar complicacions 
com otitis, sinusitis, bronquitis i 
pneumònies fins a un 5-25% de 
les persones que la pateixen. Els 
menors de 2 anys presenten taxes 
d‘hospitalització elevades, fins i 
tot superiors als adults majors de 
65 anys, encara que és en aquests 
on s’observen les taxes més altes 
de complicacions i mortalitat. A 
més els nens actuen com a prin-
cipals transmissors de la infecció 
a familiars, a altres nens i en ge-
neral a la resta de la població.

Els antibiòtics no curen la grip, 
encara que segons dades del eu-
robaròmetre del 2016, el 52% 
dels espanyols creu el contrari, 
i els prenen de forma inneces-
sària i contraproduent. El que 
és molt important quan es di-
agnóstica a una persona de grip 
és l’aïllament i repòs domiciliari 
fins a les 48 hores de la desapari-
ció de la febre i especialment en 
el cas dels nens per un període 
d’almenys 7 dies. Aquesta reco-
manació redueix el risc de com-
plicacions i la transmissió de la 
malaltia a la comunitat, limitant 
l’extensió de l’epidèmia. Només 
cal prendre analgèsics-antitèr-
mics pel mal estar o la febre alta i 
convé hidratar-se bé. Si ho indi-
quen els professionals sanitaris, 
els pacients amb factors de risc 
o les persones hospitalitzades 
poden beneficiar-se de tracta-

ments antivirals específics per a 
la grip d’ús restringit. Són essen-
cials la mesures higièniques per 
reduir la transmissió intrafami-
liar, escolar o comunitària. Cal 
rentar-se les mans molt sovint, 
tapar-se la boca amb el braç en 
tossir, utilitzar mocadors de pa-
per i evitar l’exposició cara-cara. 
Les persones amb factors de risc 
i els majors de 65 anys haurien 
d’evitar estar al càrrec de nens 
amb sospita de grip pel seu ma-
jor risc de complicacions si aga-
fen la infecció.

Encara que les vacances escolars 
de Nadal probablement produiran 
un alentiment de l’ona, el pic epi-
dèmic es produirà en 4-6 setma-
nes, a finals de gener, i la durada de 
l’estació gripal serà de 10-12 set-
manes, fins a mitjans de març. La 
grip té un gran impacte en la co-
munitat i l’única estratègia preven-
tiva efectiva és la vacunació. Enca-
ra s’hi està a temps. Les persones 
amb malalties de base i els majors 
de 65 anys no haurien de córrer el 
risc de patir-la, les conseqüències 
podrien ser lamentables. yy

l’epidèmia de grip s’instaura a catalunya



la MaRiNa   29gener De 2017

Rodalies autobusos

tRANsPORts PÚblics

 blaNes  - baRceloNa (Renfe)

FEiNERs

6.05 6.17 6.33 6.48 7.05 7.17

7.35 7.47 8.17 8.48 9.16 9.46

10.17 10.47 11.17 11.47 12.17 12.47

13.17 13.47 14.13 14.46 15.16 15.47

16.16 16.47 17.16 17.47 18.16 18.47

19.16 19.46 20.13 20.44 21.15 21.55

 blaNes  - GiRoNa (Renfe)

FEiNERs (transbord Maçanet - Massanes)

7.16 8.16 10.15 12.16 14.14 16.15

18.15 20.14 22.18 - - -

- - - - - -

FEiNERs (directes)

7.46 9.15 11.16 13.16 15.15 17.15

19.15 21.12 - - - -

FEstius (transbord Maçanet - Massanes)

7.45 8.45 9.45 10.45 11.37 12.37

14.44 15.44 16.44 17.37 18.42 19.44

20.45 22.13 - - - -

 GiRoNa (Estació de bus) - lloRet de MaR

FEiNERs

7.30 8.45 10.00 11.00 12.15 13.15 14.30

15.30 16.30 17.30 18.30 19.30 20.30 -

dissAbtEs

8.45 10.00 12.15 15.30 20.30 - -

diuMENGEs i FEstius

10.00 15.30 20.30 - - - -

  baRceloNa (Aeroport del Prat) - blaNes (Estació)

10.15 11.15 13.15 15.15 16.40 18.15 22.30

- - - - - - -

 blaNes (Estació) - baRceloNa (Aeroport del Prat)

4.00 5.00 6.45 9.30 12.30 14.30 17.00

- - - - - - -

 lloRet - blaNes (centre) - blaNes (Estació Renfe)

FEiNERs 7.15 - 20.55 cada 20 min

FEstius 8.00 - 21.00 cada 30 min

 blaNes (Estació Renfe) - blaNes (centre) -  lloRet 

FEiNERs 7.00 - 21.20 cada 20 min

FEstius 8.00 - 21.00 cad 30 min

 lloRet  - blaNes (Estació Renfe)

6.40 7.00 7.20 - 20.50 cada 30 min 21.15 21.40

blaNes (Estació Renfe) -  lloRet 

7.00 7.20 - 22.50 cada 30 min

lloRet de MaR (Estació de bus)  - GiRoNa

FEiNERs

6.30 7.30 9.00 10.00 11.00 12.00 13.30 14.30

15.30 16.30 17.30 18.30 19.30 - - -

dissAbtEs

7.30 9.00 11.00 14.30 19.30 - - -

diuMENGEs i FEstius

9.00 14.30 19.30 - - - - -

blaNes (Estació de bus)  - GiRoNa (Estació de bus)

FEiNERs

6.30 7.05 7.30 9.00 11.00 14.00 15.50 18.20

dissAbtEs FEiNERs 9.00 15.45 -

diuMENGEs i FEstius - - -

lloRet de MaR (Estació de bus)  - baRceloNa

7.00 8.00 10.00 13.45 19.15 - -

de dilluns a divendres laborable 15.45

baRceloNa - lloRet de MaR (Estació de bus) 

9.15 10.45 12.00 17.30 20.30 - - -

de dilluns a divendres laborable 13.30

 GiRoNa (Estació de bus) - blaNes (Estació de bus)

FEiNERs

8.30 11.30 13.15 14.30 15.30 17.30 19.00 20.00

dissAbtEs FEiNERs 13.15 19.00 -

diuMENGEs i FEstius - - -

FEstius

6.03 6.33 6.53 7.03 7.33 8.03

8.33 9.03 9.33 10.03 10.33 11.04

11.36 12.07 12.36 13.07 13.36 14.00

14.33 15.03 15.33 16.03 16.34 17.07

17.36 18.07 18.32 19.03 19.33 20.03

20.33 21.03 21.44 - - -

 blaNes (Estació) - baRceloNa (Estació del Nord)

6.45 9.30 10.00 14.30 17.00 - -

- - - - - - -

 baRceloNa (Estació del Nord) - blaNes (Estació)

9.00 14.00 17.30 19.00 23.10 - -

- - - - - - -
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farmàcies de guàrdia
blaNes

lloRet

adreces i telèfons

adreces i telèfons

Gener - Febrer

Gener - Febrer

FaRMÀcia adell
C. Muralla, 36
Tel. 972 330 491
FaRMÀcia PuJol
Pl. Ntra. Sra. del Vilar, 6
(Pl. església dels Pins)
Tel. 972 330 465
FaRMÀcia oMs
C. Nou, 8
Tel. 972 352 459
FaRMÀcia baRtRiNa
Av. Joan Carles I, 4
Tel. 972 331 978
FaRMÀcia suReda-casaMoR
Pg. de Dintre, 3
Tel. 972 330 069
FaRMÀcia RaMoN
Av. Vila de Madrid, 17
 Tel. 972 334 403
FaRMÀcia tuRoN
Ca la guidó, 7
Tel. 972 334 701
FaRMÀcia MoRell
Av. Catalunya, 10 (La Plantera)
Tel. 972 337 445
FaRMÀcia GuilleM
Av. dels Pavos, 30 esc. B, L-3
Tel. 972 351 150
FaRMÀcia GRiMa
C. giralda, 3 (Mas Borinot)
Tel. 972 337 010
FaRMÀcia altiMiR
Av. europa, 27
Tel. 972 355 000

FaRMÀcia basté
Camí de l’ Àngel, 22
Tel. 972 371 075
FaRMÀcia cÀNoVes
C. Sant Pere, 76 B
Tel. 972 367 960
FaRMÀcia M. tallada
C. Just Marlès, 5
Tel. 972 372 868
FaRMÀcia boRRÀs
C. M. Aurèlia Campmany, 2-4
Tel. 972 377 403
FaRMÀcia lladó
Av. Passaperas, 17-23
 Tel. 972 376 412
FaRMÀcia a. MaRtíNeZ
C. Sant Pere, 6
Tel. 972 364 379
FaRMÀcia PeRPiNyÀ
C. Joan Baptista Lambert, 34
Tel. 972 365 877
FaRMÀcia c. cabaÑas
Av. Amèrica, 27
Tel. 972 365 798
FaRMÀcia MaZó 
C. Venècia, 75
Tel. 972 366 155
FaRMÀcia M. cabaÑas
Av. Just Marlès, 66
Tel. 972 365 796
FaRMÀcia J. MaRtíNeZ
C. emili Martínez Passapera, 9
Tel. 972 346 187
FaRMÀcia FÀbReGas
Ctra. de Vidreres, 123-A
Tel. 972 362 206
FaRMÀcia e. tallada 
Av. Catalunya, 6
Tel. 972 369 303
FaRMÀcia i. esPiNet
C. del Carme, 46
Tel. 972 365 047
FaRMÀcia Masete
C. Valentí Almirall, 12
Tel. 972 362 371
FaRMÀcia s. MoReRa
Av. Josep Pla i Casadevall, 9
Tel. 972 377 525
FaRMÀcia e. GilabeRt
C. Comte ramon Borell, 6-8
Tel. 972 362 689

GRiMa 
altiMiR
adell 
adell 
PuJol 
oMs
baRtRiNa
suReda-casaMoR
RaMoN 
tuRoN 
MoRell
GuilleM
GRiMa
altiMiR 
adell 
adell 
PuJol 
oMs
baRtRiNa
suReda-casaMoR
RaMoN
tuRoN 
MoRell
GuilleM
GRiMa
altiMiR 
adell 

25
26
27
28
29
30
31

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

25
26
27
28
29
30
31

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

1
2

Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
Dilluns

Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous

ecoNoMia local

Distribució tèxtil

2.000 litres de cervesa

E-Bicigrino

distribució tèxtil

e-Bicigrino

els tancs estan penjats al sostre

lloRet de MaR

Des de fa 30 anys, Distribució 
Tèxtil de Lloret de Mar uniforma els 
actuals i futurs col·lectius professio-
nals de tota la comarca de la Selva, 
del conjunt de la Costa Brava i tam-
bé del Maresme. 

 
Són socis del Grupo Eurouni-

forms i distribueixen les millors 
marques nacionals e internacionals 
de roba, calçat laboral i EPIS. 

 
A partir d‘aquest any, Distribu-

ció Tèxtil amplia la seva zona de 
comercialització a Barcelona aug-
mentant el seu equip comercial i in-
troduint noves eines de màrqueting 
i publicitat. A Lloret de Mar, es pot 
trobar al carrer Lope Mateo 13-15. yy

blaNes

El Restaurant La Nou de 
l’avinguda d’Europa de Blanes ha 
començat l’any amb una novetat 
a nivell cerveser. Ha instal·lat 
quatre tancs amb una capaci-
tat de 500 litres cada tanc amb 
l’objectiu de servir cervesa sense 
pasteuritzar. Hi ha quatre clas-
ses: clara, sense alcohol, natural 
i selecta. 

La iniciativa és un acord en-
tre els responsables de l’establi-
ment i el Grup Mahou San Mi-
guel. yy

lloRet de MaR

Neix a Lloret de Mar un nou 
concepte de botiga de bicicletes. 

Amb la lletra “E” com a senyal 
d’identitat E-Bicigrino no es una 
botiga a l’ús.  La seva especialitat 
és el sector de les E-bikes però 
també son especialistes en bici-
cletes MTB, de carretera, Enduro 
i fins hi tot urbanes. 

A E-Bicigrino podràs trobar la 
millor gamma i qualitat de les di-
ferents modalitats ciclistes. 

També tenen un taller mecà-
nic equipat amb la tecnologia més 
avançada per atendre a tot tipus 
de ciclistes i les seves bicicletes. 

A E-Bicigrino són distribuï-

dors oficials de les següents mar-
ques: MOUSTACHE, FOCUS, 
MONDRAKER, BROMPTON i 
TUCANO.

La botiga d’E-Bicigrino està 
situada al carrer de l’Aiguaviva 
número 4 de Lloret de Mar. yy

a partir de LeS 12 de La nit,  S’Ha de trUCar aBanS a La pOLiCia LOCaL
(t. 972 358 666) i S’Ha de pOrtar La reCepta.

FÀbReGas
e. tallada
basté
cÀNoVes
M. tallada
boRRÀs
lladó
i. esPiNet
Masete
e. GilabeRt
e. GilabeRt
a. MaRtíNeZ
PeRPiNyÀ
c. cabaÑas
MaZó
M. cabaÑas
J. MaRtíNeZ
FÀbReGas
e. tallada
basté
cÀNoVes
M. tallada
boRRÀs
lladó
i. esPiNet
Masete
s. MoReRa
s. MoReRa
a. MaRtíNeZ
PeRPiNyÀ
c. cabaÑas
MaZó
M. cabaÑas
J. MaRtíNeZ
FÀbReGas
e. tallada
basté

de a 22 h a 22h (24h)
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blaNes
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 1 VeRduRes MoNtells
Plaça Verdures

 2 aJuNtaMeNt de blaNes
Passeig de dintre

 3 eVeNtia PRess
carrer Esperança

 4 PuNt d‘iNFoRMació
Plaça catalunya

 5 caFeteRia baccHio
Plaça theolongo bacchio

 6 xaloc PeRFuMeRies
carrer Ample

 7 FeRReteRia MestRal
carrer Raval

 8 FaMily deNt
carrer de la Fe

 9 e.s. saNta aNNa
carrer Anselm clavé

 10 caPRabo
carrer lleida

 11 FaRMÀcia NaRcís PuJol
Plaça Verge del Pilar

 12 biblioteca coMaRcal
Avinguda de catalunya

 13 PastisseRia MaRiNa
Avinguda de catalunya

 14 FaRMa salut
Avinguda Europa

 15 totcaRN
Avinguda Europa

 16 escola saFa
carretera de l‘Estació

 17 RÀdio MaRiNa
ca la Guidó

 18 FaRMÀcia tuRoN
ca la Guidó

 19 ciutat esPoRtiVa blaNes
Mas cuní

 20 caPRabo
carrer ses Falques

 21 e.s. saRas
Avinguda Europa

 22 PastisseRia GutiéRReZ
Guilleries / cantonada ter

 23 PastisseRia GutiéRReZ
Gavarres

 24 PastisseRia GutiéRReZ
Vila de lloret

 25 GalP HosPital
Accés costa brava

 26 GalP PolíGoN
carretera de l‘estació

 27 PastisseRia GutiéRReZ
cristòfol colom

 28 caPRabo
cristòfol colom

 1 aJuNtaMeNt de lloRet
Plaça de la Vila

 2 FaRMÀcia JoRdi MaRtíNeZ
carrer Emili Martínez Passapera

 3 el cliP (Ferblanda)
carrer carme

 4 PeRFuMeRia xaloc
carrer sant Pere

 5 PeixateRia PuJol
carrer Vicenç bou

 6 FloRist. el MuNdo de caRMeN
Plaça lluís companys

 7 MeRcat MuNicial
carrer sènia del Rabich

 8 FoldeR
carrer sant Pere

 9 coFFee ‘N cRuNcH
Avinguda Vidreres

 10 el PuNtet
Avinguda Vidreres

 11 llibReRia FeNals
carrer de l‘Actor Pere codina

 12 el PuNtet
Plaça Esteve Fàbregas i barri

 13 caPRabo
Avinguda Vila de blanes

 14 FaRMÀcia MaRta basté
camí de l‘Àngel

 15 caPRabo
Avinguda Vila de tossa

 16 e.s. Fluid
Avinguda de les Alegries

 17 ecoMat
Avinguda de les Alegries

 18 FeRReteRia l‘escaiRe
Avinguda Vidreres

 19 PastisseRia GutiéRReZ
carretera de blanes a tossa

 20 caPRabo
Avinguda Vidreres

 21 PaRis del RieRal
Josep Pla i casadevall

 22 PdePa
Josep Pla i casadevall

contractació d‘anuncis per paraules
- coMPRa VeNda PaRticulaRs: 
Gratuït (dues publicacions)
- iMMobiliÀRia i PRoFessioNal: 15 €
- seRVeis PRoFessioNals (autònoms): 10 €

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

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

bressol marca Micuna
Amb barana corredera per a un 
fàcil accés i dues alçades possi-
bles de somier. Es regala matalàs. 
Molt bon estat. Preu 125€. 
tel. 600 768 238.

 

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

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

Neteja en general. cuidar 
gent gran. senyora amb expe-
riència i econòmica cerca feina 
de neteja a domicilis. telèfon de 
contacte 640 289 185

lloguer habitació
llogo habitació amb dos llits i wc 
en pis particular a zona cèntrica 
de tossa. tel. 655 613 066 

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

Venc tablet blackberry Play-
book 64 Gb
Venc tablet blackberry Playbook 
de 64Gb, per 150€ . Funciona per-
fectament. xpsaura@gmail.com 
 
llandes skoda octavia
Venc joc de 4 llandes d’alumini 
de 15 polzades per skoda Octavia 
2a generació. bon estat. 
tel. 600 768 238. Preu: 100 €.

t‘agrada cuidar-te per dins i 
per fora?
Et volem donar l‘oportunitat 
de conèixer una línia de produ-
ctes 100% frescos, 100% natu-
rals i 100% ecològics. demana‘ns 
més informació al 688955205 o al 
mail: info@naturecologic.com

Piano casio
Venc Piano casio Model - Privia. 
Estat impecable amb extres inclo-
sos. Preu: 360€. tel. 607 860 652

el·líptica 
Es ven el·líptica VE 300. conso-
la amb 6 funcions i 9 programes. 
Molt poc us. Preu 90 €. interessats 
envieu WhatsApp al 629 21 95 41

bicicleta estàtica 
urgeix vendre bici estàtica bH Fit-
ness Pro-Action Montreal, marca-
dor digital, ocupa poc espai, 49 € 
negociables. tel. 660 08 90 90
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eNtReVista a JoRdi MoliNa MeMbRiVes (TeNOrA, COMPOSITOr I DIreCTOr MUSICAL)

“Utilitzo un instrument tradicional de la terra per 
buscar la meva manera d’expressar-me musicalment”

el músic Jordi Molina sempre acompanyat de la seva tenora.  Foto a.M.

Matèria del temps és el nou disc de Jordi Molina, amb música fusió d’arrel

alMudeNa MoNtaÑo iNdia

El tenora blanenc Jordi Molina està de 
gira. Presenta el nou disc Matèria del 
temps, fruït de les seves experiències 
musicals viscudes en més de trenta anys 
de músic professional i també de les 
seves darreres experimentacions musi-
cals. Molina, que ha estat convidat gai-
rebé per tot el món per mostrar la mú-
sica de la seva tenora però també per 
compondre i dirigir, és un dels màxims 
referents amb aquest instrument, i vol 
popularitzar-lo com a símbol de Cata-
lunya. Ha compost una cinquantena 
de sardanes i ha rebut desenes de pre-
mis i reconeixements musicals. La seva 
relació musical amb el seu poble natal, 
Blanes, ha estat sempre molt estreta, 
però també amb els municipis del Ma-
resme, en especial Calella, on l’any 1985 
va fundar i va ser director de l’Escola de 
Cobla de Calella. També a Calella li ha 
escrit tres sardanes: Només a un pas 
(1989), Calella Ciutat Pubilla (1999) 
i El silenci del Far (2015). 

Per què aquest títol Matèria del 
temps per al nou disc?
El títol fa referència a un quadre de Tà-
pies. Ell va iniciar un corrent pictòric, 
l’informalisme matèric, on va utilitzar 
elements de la terra com l’argila, la pols 
i el fang, per construir el seu llenguatge 
artístic. Utilitzo això com a metàfo-
ra ja que, en certa manera, jo he fet el 
mateix. Utilitzo un instrument tradi-
cional de la terra per buscar la meva 
manera d’expressar-me musicalment.

El so instrumental de la tenora lidera 
la dels altres instruments. Vol ser una 
reivindicació de l’ús de la tenora?
Sempre m’ha acompanyat aquesta 
funció, de manera volguda o no. El 
fet que faci servir la tenora com a 
mitjà d’expressió i donat la falta de 
referents en la seva utilització fora 
de la cobla sempre ha comportat un 
punt de reivindicació. 

Quins estils musicals podem escol-
tar en aquest darrer treball?
Si l’haguéssim de catalogar, potser es 
podria definir com a música fusió 
d’arrel, però bàsicament és el resultat 
de les meves influències i gustos com 
a músic. El que sí he volgut fer és una 
música que tingués una gran accep-
tació de públic, independentment del 
fet que una tenora lideri el projecte. 
Per això, he reunit un gran grup de 
músics que m’acompanyen i que són 
dels millors del país:  Joan Díaz (te-
clats i melòdica), Joan Aguiar (violí, 
guitarró i mandola), Franco Molinari 
(contrabaix), Marc Vila (percussi-
ons), Ramon Prats (bateria), Júlia 
Molina (veu) i jo mateix a la tenora.

Crec que hi surt algun familiar al 
disc...
Doncs sí, hi ha la meva filla a la veu. 
Fa anys que canta al Cor Jove de l’Or-
feó Català, és la més jove del grup i 
veure-la al meu costat a l’escenari em 
fa especial il·lusió.

Aquest nou disc és el treball més 
complet que ha realitzat mai?
No ho sé si és el més complet, però 
sí un dels més pensats i amb el que ja 
feia molt de temps que anava pensant 
perquè significava un canvi impor-
tant en la meva trajectòria.

Fa molts anys que va acompanyat 
de la tenora. Ha pensat en canviar 
d’instrument o a aquestes alçades 
seria com fer-li el salt?
De fet, jo sóc clarinetista i saxofonis-
ta. Va ser l’any 1999 quan vaig deixar 
el món de les cobles-orquestres per 
dedicar-me exclusivament a la teno-
ra. És l’instrument amb el que sempre 
m’he sentit més a gust i amb el que he 
decidit explicar-me musicalment.

Com molts blanencs, va iniciar 
els estudis musicals als 7 anys a la 

Banda i cobla del Col·legi Santa 
Maria de Blanes, sota el mestratge 
del pare Joaquim Alqueza. Què re-
corda d’aquells anys?
Doncs ho recordo d’una manera 
molt agradable, ja que l’aprenentatge 
sempre va ser com un joc compartit 
amb els amics, i el fet d’anar a tocar ja 
des de molt jovenets ens va donar a 
tots una experiència que difícilment 
es pot trobar a les escoles de música.

Tot i que fa uns anys que ha instal-
lat la seva residència a Torroella de 
Montgrí, els seus inicis i consolida-
ció musicals van ser a Blanes. Con-
serva relació amb altres músics de 
Blanes?
I tant que conservo relació amb al-
tres músics de Blanes! De fet, a la 
majoria de formacions musicals, 
orquestres i cobles trobes músics 
blanencs producte d’aquell fenomen 
que va començar fa tants anys i que 
encara continua. 

Blanes és un dels municipis d’on 
han sortit més músics. Com veu 
aquest fet un músic internacional 
com vostè?
Hi ha viles o ciutats en les que, per 
determinades circumstàncies, sor-
geixen més artistes d’una o altra 
especialització. A Blanes ha passat 
amb la música com també passa de 
manera encara més àmplia al País 
Valencià. La majoria de vegades això 
succeeix per iniciativa privada i aquí 
tot això va passar gràcies a la cons-
tància i perseverança d’un home a 
qui li hem d’agrair profundament el 
seu esforç: el pare Joaquim Alqueza.

Ha rebut molts premis i reconeixe-
ments. De quin se sent més orgullós?
Tots els premis són d’agrair i molt 
ben rebuts. Potser un dels que em 
va fer més il·lusió va ser el Premi 
Ramon Serrat de Joves Compositors 

l’any 1992. En aquell moment estava 
començant i dedicava molts esforços 
a la composició. Al presentar-me al 
concurs i guanyar-lo em va fer insistir 
en un camí que posteriorment s’ha 
convertit en una part essencial de la 
meva feina.

A banda de la feina com a intèrpret 
i compositor, també destaca la seva 
trajectòria com a director de cobla. 
Quines ha dirigit i quines dirigeix 
ara?
Doncs com a director titular he diri-
git les cobles Marinada i actualment 
la Cobla Simfònica de Catalunya i 
la Flama de Farners. Com a director 
convidat he dirigit la majoria de co-
bles del país.

Actualment forma part d’alguna 
formació musical?
Com a instrumentista no formo part 
de cap formació, vaig totalment per 
lliure. Bàsicament toco amb els pro-
jectes que jo inicio i col·laboro amb 
qui m’ho demana. 

Quin moment viu la música cata-
lana? 
Catalunya és un país productor de 
músics de gran qualitat. Hi ha molts 
músics amb un grandíssim nivell que 
ja fa anys que són un referent en di-
ferents estils musicals. El problema 
és que som un país petit i no es pot 
absorbir tota aquesta quantitat de 
propostes, el mercat és petit i el que 
no funciona o funciona malament 
és l’exportació. En música som un 

país comprador no venedor per in-
fraestructura, però ho podríem ser per 
qualitat i quantitat de projectes musi-
cals. 

I la tenora?
La tenora viu potser el millor moment 
de la seva història. El nivell ha aug-
mentat en els darrers anys i hi ha molts 
músics molt ben preparats.

La seva activitat concertística ha es-
tat molt intensa i ha recorregut gai-
rebé tot el món. En quin lloc que en-
cara no ha tocat li agradaria fer-ho?
He tingut la sort de poder viatjar per 
tot el món fent música, des de Sudà-
frica a la Xina, fent gires per Rússia, 
EUA, Argentina... Potser un lloc que 
m’agradaria i no he anat seria els països 
nòrdics: Suècia, Noruega i Finlàndia.

Doncs, a abrigar-se i cap allà! I amb 
qui li agradaria compartir escenari 
musical?
Posats a escollir...amb Pat Metheny! És 
un guitarrista americà que m’ha influ-
enciat molt.

La seva tenora ha viatjat moltíssim. 
L’ha perduda en algun viatge?
Perdre-la, no. Perquè sempre la porto 
a sobre, amb mi. Però he tingut mol-
tes anècdotes curioses. Per exemple, 
fa uns anys a l’aeroport de Frankfurt, 
quan passava el control em van fer 
muntar l’instrument i tocar-lo per 
comprovar que era músic. Ja em veus a 
mi, en ple aeroport, tocant la tenora. 
Va ser bastant surrealista! yy

Després de presentar el disc a 
Barcelona, Calella, Manresa, Tor-
roella de Montgrí, Manlleu, Mo-
llerussa i les Borges Blanques, 

els propers concerts de Matèria 
del temps són a l’Auditori de Bar-
celona, l’11 de febrer, i a Mas-
quefa, el 19 de febrer. 


