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MObiliTzAciOns 
Al pERE TORREnT
Pares i alumnes exigeixen més 
recursos i que el centre sigui de 
màxima complexitat. El centre té 
alumnes de 32 països diferents.

L’Associació les Ecopropostes de Ràdio Marina ha lliurat els premis de la 
22a edició del concurs de Medi Ambient adreçat a escolars de la Selva i l’Alt 
Maresme. Enguany amb més categories i premis. 

Delta de la Tordera aquesta primavera. Foto Yoyo

Ple escolar a Blanes. Foto Aj. Blanes

Obertura del Turó Rodó al públic. Foto M. A. Comas

Malgrat de Mar ha acollit aquest mes de juny la primera reunió de la Taula de Treball creada amb l’objectiu 
de recuperar el delta de la Tordera i les platges de la zona. Hi participen Blanes, Malgrat, Tordera i Palafolls. 
S’ha aprovat la redacció d’un Pla d’Actuació Integral que es coordinarà des del CEAB-CSIC. 
Més informació a la pàgina 7

El poblat ibèric del Turó Rodó de 
Lloret de Mar es va fundar pro-
vablement pel voltant del 200 aC, 
ja en plena romanització. En l’ac-
te d’obertura de l’espai al públic, 
s’ha presentat la reconstrucció 
d’una casa ibera, feta amb l’ob-
jectiu de donar a conèixer aquest 
tipus de construcció al públic 
lloretenc i forà. pàg. 10

Blanes s’ha estrenat en l’experiència de fer un ple presidit pels infants. 
A Lloret de Mar, l’ajuntament dels infants ja ha arribat al desè aniver-
sari. A tots dos municipis, els escolars han fet propostes per millorar 
el poble.  pàg. 8
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LLoRet de maR

La platja de Fenals de Lloret 
de Mar ha acollit una de les ses-
sions fotogràfiques del calendari 
solidari Bombers amb causa.  

 
La recaptació aconseguida 

amb els exemplars d’aquest ca-
lendari es destinarà a finançar 
la beca Bombers amb Causa, que 
concedeix l’Hospital Sant Joan 
de Déu per a la investigació en 
malalties infantils.

Els protagonistes de la foto-
grafia són dos nens i una nena 
que acompanyen un grup de 
bombers del parc de Lloret de 
Mar. El grup de figurants ha esce-
nificat la plantada d’una bandera 
verda, indicadora de l’estat de la 
mar a la sorra de la platja. La po-
sada en escena ha estat inspirada 

en la històrica fotografia del 1945 
Alçant la bandera a Iwo Jima del 
fotògraf Joe Rosenthal. La foto-
grafia mostra membres de l’exèr-
cit americà alçant una bandera al 
Japó durant una batalla de la Se-
gona Guerra Mundial.

 
Els fotògrafs han estat en 

Joan Castro Folch i en Jordi Ri-
bot Puntí, d’Iconna Serveis de 
Comunicació, que dona suport al 
projecte. 

La temàtica comuna a totes 
les fotografies que conformaran 
el calendari Bombers amb causa 
del 2018 serà la prevenció i els 
consells de seguretat en diversos 
àmbits. L’objectiu és conscienciar 
la  població de la importància de 
tenir en compte aquestes indica-
cions en les seves activitats quoti-

dianes per tal de prevenir el mà-
xim d’accidents.

 
En el cas de la fotografia que 

s’ha fet a Lloret, el consell a trans-
metre és la importància de consul-
tar l’estat del mar amb la bandera de 
la platja abans de posar-se a l’aigua.

 
Els Bombers de la Generalitat 

i l’Obra Social Sant Joan de Déu 
col·laboren en aquest projecte 
solidari des de l’any 2011, arran 
de la iniciativa de tres bombers 
voluntaris de la Generalitat, amb 
l’objectiu d’aconseguir fons per a 
la recerca en malalties infantils. 

 
El conseller d’Interior, Jordi 

Jané, va lliurar fa uns dies a l’Hos-
pital Sant Joan de Déu un xec per 
valor de 62.602 €. Són els diners 
recollits l’any passat. yy
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Ajuntaments

Fa dos anys de les eleccions Municipals celebrades al maig de 2015. Els re-
sultats d’aquelles eleccions van portar uns ajuntaments més fraccionats, 
sense majories clares i amb necessitat de pactes de govern. Cap dels equips 
polítics que governen les nostres poblacions va disposar de majoria sufici-
ent per poder aplicar els seus programes i, tot i els pactes establerts, algu-
nes han de governar en minoria.

Quan som a la meitat de legislatura podem comprovar com algun dels 
projectes més determinants de la població estan encallats per manca 
d’acord, com el Pla d’ordenació urbana (POUM) de Blanes. No sembla 
que sigui el millor per als nostres ajuntaments. Alguna cosa caldria can-
viar en la Llei electoral per permetre que un cop passada la temporada de 
promeses i disputes electorals els Consistoris poguessin governar amb co-
herència i amb menys entrebancs. Fa anys que es parla d’una reforma de 
la Llei electoral però sempre hi ha algun càlcul interessat que ho paralitza.

Els ciutadans tenim dret que les lleis es facin per al bé de la comunitat i la 
Llei electoral ha de ser modificada per aquest motiu. Tenim dret que les 
regles del joc electoral aportin equips que puguin tirar endavant els ajun-
taments pensant en la feina del dia i dia i no en complicats equilibris. 

Si ja és prou difícil la feina de governar un ajuntament, només falta que 
s’hagi de fer com una cursa d’obstacles. yy

972 372 943
972 337 842

Terminal d‘Autobusos:
Transports Pujol
Barcelona Bus 972 350 487
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bLanes

Agafant la positiva experiència 
viscuda els darrers 5 anys amb el 
Blanes 12, a partir d’ara Blanes & 
Tu li agafa el relleu perseguint el 
mateix objectiu de promocionar 
i posicionar la vila com a ciutat 
comercial, cultural, gastronòmi-
ca i turística. Per descobrir tots 
aquests atractius, es van organit-
zar 22 activitats aptes per un am-
ple ventall de gustos i edats. 

S’ha seguit la línia de l’acció 
promocional que s’havia estat 
fent els darrers anys, del què es 
tracta és d’oferir a blanencs i vi-
sitants diversos ingredients que 
contribueixin a conèixer millor 
les principals qualitats del muni-
cipi. En definitiva, tal com anun-
ciava la mateixa activitat, es trac-
tava de descobrir Blanes. 

Per aconseguir-ho, l’Ajunta-
ment de Blanes comptà principal-
ment amb el suport de l’Associa-

ció de Botiguers de Blanes Centre 
(ABBC) i l’Associació d’Hosta-
leria. Al llarg de tot el dissabte –de 
9 a 22 h- l’entitat comercial parti-
cipà amb uns 60 establiments en 
l’experiència Venem a la Fresca, 
una festa de presentació on els co-
merços van preparar una decora-
ció especial fora de l’aparador, així 
com articles seleccionats davant 
de cada botiga. 

El segon gruix d’activitats 
proposava fer un recorregut gas-

tronòmic per les exquisideses que 
habitualment cuinen un total de 
22 restaurants de Blanes repre-
sentats a TastABlanes. S’allotjà al 
passeig de Dintre, en ple centre 
de la vila, el dissabte 10 de juny 
des de les 7 de la tarda fins a la 1 
de la matinada, i s’hi oferien tas-
tets de plats i productes que ha-
bitualment es poden degustar als 
respectius establiments a preus 
molt atractius. 

Per últim, el tercer eix de 

propostes que organitzà l’Ajunta-
ment de Blanes va ser la música al 
carrer, principalment a través del 
concert del grup Animal, que es 
va fer la nit del dissabte a partir 
de les 11 de la nit a la plaça dels 
Dies Feiners. 

aLtRes activitats

A banda dels tres principals 
reclams gastronòmics, musicals 
i comercials, també es van orga-
nitzar un variat repertori d’en-

treteniments musicals, infantils, 
esportius i lúdics. En l’àmbit es-
portiu, durant tot el cap de set-
mana es podia practicar Paddle 
Surf amb showrooms. 

Completaven el menú d’en-
treteniment sessions de contes 
en anglès; una visita guiada per 
la Ruta dels Cabrera, una sorti-
da d’snorkel amb embarcació i 
un tastet de cava matinal. D’altra 
banda, la tarda-vespre del dissab-
te hi va haver música al carrer. 

El Club Vela Blanes orga-
nitzà dissabte el Marina Day; la 
tarda del diumenge hi va haver 
un espectacle musical familiar a 
la plaça d’Espanya, i al llarg de 
tot el dissabte la plaça Solidaritat 
allotjà una Exposició i Concurs 
de Bonsais. Diverses empreses 
d’oferta complementària lúdica i 
cultural oferien packs d’oferta de 
2 x 1. yy

blanes & Tu. Descobreix-lo
S’ha centrat en la gastronomia del ‘TastABlanes’, ‘Venem a la Fresca’ i el concert del grup Animal

«L’ajuntament va comptar 
amb la implicació de l’abbc 
i l’associació d’Hostaleria» «al llarg del cap de setmana, 

es van organitzar 22 
activitats per a totes les 

edats i gustos»

el passeig de dintre ple de gom a gom. Foto yoyo
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bLanes

Amb el nom Blanes Outfits el 
dissabte 27 de maig l’Associació 
de Botiguers de Blanes Centre 
(ABBC) presentà la col·lecció de 
roba, calçat i complements de 
primavera i estiu. L’objectiu, di-
namitzar el centre de la localitat.

La festa començà amb l’Apa-
radorisme en viu, on nou boti-
gues del centre disposaven de 
dos models que mostraven la 
roba, sabates de vestir i espor-
tives i complements dins i fora 
dels seus aparadors. 

A les 20.15 h, la coordinado-
ra del certamen va recollir als 
models i els portà a la Desfilada 
que es va fer al carrer Raval, una 
desfilada sobre una catifa ver-
mella amb música i una pantalla 
per on apareixien imatges de les 
botigues.

Els nou establiments partici-
pants van ser: Can Saura, Magda 
G., Ernie Grober, Desigual, Me-
trópolis, Bolsos Alemany, Dako-
ta, Dolors Checa i Foot on Mars.

L’acte estava patrocinat per 

l’empresa d’Automòbils Àngel 
Blanch (Opel), que va posar dos 
vehicles d’exposició al costat de 
la catifa vermella. També hi van 
col·laborar la perruqueria Fedra 
amb el pentinat, perfumeria Jú-
lia, maquillatge i el guarniment 
de l’espai de la desfilada, Els Sa-
bons de l’Eva.

Una nova manera de pre-
sentar la moda que va reunir un 
nombrós públic, primer davant 
dels aparadors i posteriorment 
al costat de la catifa vermella. yy

LLoRet de maR

El Museu del Mar de Lloret de 
Mar disposa des d’aquest mes de 
juny d’una sala dedicada a l’Este-
ve Fàbregas i Barri, L’Estevet, un 
lloretenc que va dedicar part de la 
seva vida a la cultura.

Va ser l’impulsor de l’arxiu 
històric i de la recuperació del 
passat navilier i colonial de la vila.

La inauguració de la sala va 
coincidir amb l’acte públic de ces-
sió del fons documental Fàbregas 
– Barri. 

La sala ha estat estructurada i 
dissenyada per la secció de Patri-
moni Cultural de l’Ajuntament. 
La seva directora, Anna Fuentes, 
ha explicat que “des del Museu 
del Mar se li ha volgut dedicar 
una sala a l‘Esteve Fàbregas i Bar-
ri on es mostra al públic una es-
cenografia que representa el seu 
despatx i una mostra del Museu 
NOSTRAMO dedicat a la vida 
marítima, que tenia instal·lat a 
casa seva”.

El regidor de Cultura, Albert 
Robert, ha destacat “que la sala 
que s’inaugura al Museu del Mar 
reuneix part del despatx que l’Es-

tevet tenia a casa seva, llibres, ob-
jectes nàutics i marítims, publica-
cions i documents amb els que se 
li ha volgut fer un homenatge a un 
personatge lloretenc que va treba-
llar infatigablement per recuperar 
la història de Lloret de Mar”.

Aquests actes es van fer El Dia 
Internacional dels Arxius, el 9 
de juny, una jornada instaurada 
pel Consell Internacional d’Ar-

xius per commemorar la creació 
d’aquest organisme, l’any 1948. 
Arreu del territori i en el marc 
d’aquesta diada internacional, els 
arxius catalans obren les seves 
portes i organitzen de manera 
simultània nombroses activitats 
culturals (exposicions, conferèn-
cies, jornada de portes obertes, 
etc.) per tal d’apropar els arxius 
a la ciutadania i fer difusió dels 
seus fons. yy

blanes outfits

sala Esteve Fàbregas 

desfilada sobre la catifa vermella del carrer raval. Foto yoyo

despatx de Fàbregas al Museu del Mar. Foto M.a. Comas

cuLtuRa LLoRet i bLanes

6è Musi cava

Gemma Carreras i josep Soto. Foto M.a. Comas

La Sala Polivalent de la Biblio-
teca de Lloret de Mar ha acollit 
una nova edició de la proposta 
Musi cava. Els quatre protago-
nistes d’aquest cicle han estat: 
Lucas Martínez Trio, Quartet 

Glòria, Duo Brasil Corda & 
Vento i Gemma Carreras & Jo-
sep Soto. Tots els concerts, els 
dissabtes al migdia i, després 
de la bona música, una copeta 
de cava. yy

1.500 escolars participen a 
la festa de cloenda del taller 
‘Dansa a les Escoles’ amb l’Es-
bart Joaquim Ruyra de Blanes.
L’Esbart Joaquim Ruyra va ini-
ciar aquest projecte l’any pas-
sat amb l’objectiu de fomentar 
la dansa tradicional catalana 

com a eina per a un desenvo-
lupament integral dels infants 
als seus respectius centres. 
Consisteix en ensenyar a cada 
curs una dansa concreta que 
correspongui amb la seva edat. 
Primer s’aprenen els punts i 
després la desenvolupen.  yy

Els escolars de Blanes recu-
peren l’esperit mariner de la 
vila amb un Taller d’Havaneres 
que han fet aquest curs. Aquest 
mes de juny s’ha fet la cloenda 
del taller ‘Blanes Canta al Mar’, 
amb 500 alumnes que han in-
terpretat plegats les cançons 

apreses, entre elles ‘El canó de 
Palamós’, ‘La Bella Lola’ i ‘El 
meu avi’. Aquesta proposta ha 
estat la novetat de la Guia de 
Recursos Educatius que orga-
nitza cada any el Departament 
d’Educació de l’Ajuntament de 
Blanes. yy

Dansa a les escoles

blanes “canta al Mar”

La cloenda es va fer al passeig. Foto aj. Blanes

La cloenda es va fer a la Biblioteca Comarcal. Foto aj. Blanes
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Estudiants de Tordera, Malgrat i Arbúcies 
s’emporten les Ecopropostes 2017

Guanyadors i finalistes. Foto yoyo

alumnes del Lluís Companys al Cosmo Caixa. Foto inS Lluís Companys

Guanyadora de la categoria d’eSO. Foto yoyo

La seLva - maResme

Les Ecopropostes han arribat 
a la 22a edició. Estan organitzades 
per l’Associació les Ecopropostes 
de Ràdio Marina, amb la col·labo-
ració de l’Obra Social-Fundació 
La Caixa.

En aquesta edició 2017 de 
l’Ecopropostes s’ha consolidat la 
col·laboració de l’Obra Social La 
Caixa que ja es va iniciar l’any 
passat. Fruit d’aquesta col·labo-
ració s’han pogut augmentar els 
premis i crear una nova categoria, 
la de treballs de grup, que s’afe-
geix a les dues que ja hi havia: 
millors treballs d’ESO i millors 
treballs de batxillerat.

El Jurat de la 22a edició de 
l’Ecopropostes està format, un 
any més, per Martí Boada, Fran-
cesc Mauri i Joan Pedrola, un ju-
rat  que ha valorat els treballs des 
del primer any.

GuanyadoRs

- batxillerat

Títol: Anàlisi comparativa del ni-
vell de pol·len atmosfèric de tres 
gèneres al·lergògens a Arbúcies
Autor: Joan Espígol

Centre: INS Montsoriu (Arbúcies)
Es tracta d’un treball que es-

tudia els nivells de pol·len atmos-
fèric de tres dels gèneres més al-
lergògens del nostre país durant 
la primavera i l’estiu de 2016 a 
Arbúcies. Es pretenen corrobo-
rar un seguit d’hipòtesis que fan 
referència al paper que tenen les 
precipitacions en la càrrega pol-
línica de l’aire i a la variació del 
tipus de pol·len que pot presentar 
un indret respecte a un altre. 

- eso

Títol: Estudi de la cuina km0 eco-
lògica i elaboració d’un receptari
Autora: Clara Pérez Moré
Centre: Escola Sant Pere Chanel 
de Malgrat de Mar

L’objectiu d’aquest treball és 
conèixer tots els aspectes i ca-
racterístiques dels aliments en-
globats dins del km0 i ecològics. 
Per fer-ho s’ha fet una recerca 
bibliogràfica de la història i les 
lleis que ho regulen. També s’ha 
portat a terme la creació d’ un re-
ceptari emprant productes km0 
i ecològics. L’objectiu principal: 
elaborar receptes senzilles, nu-
tricionalment completes i equili-
brades que es puguin cuinar en el 

dia a dia d’una família, tenint en 
compte també si segueixen una 
dieta vegetariana, per celíacs o 
baixa en colesterol.

- treball de grup

Títol: Nius per combatre la pro-
cessionària.
Autors:  45 alumnes i estudiants 
de 1r ESO
Centre: Institut Lluís Companys 
de Tordera

Els alumnes que han fet aquest 
treball han construït uns nius per 
combatre la processionària. An-
teriorment ja s’havien construït 
caixes niu aprofitant fustes reci-
clades de palets. L’Ajuntament de 
Tordera es va posar en contacte 
amb l’Institut, per tal de com-
binar aquesta activitat amb un 
problema mediambiental que era 
la plaga de l’eruga de la processi-
onària. En un futur es realitzarà 
un seguiment d’aquests nius i ja 
s’està pensant d’ampliar el projec-
te per tal de construir caixes niu 
per ratpenats.

Els guanyadors dels premis 
d’ESO i Batxillerat han rebut un 
Ipad, un trofeu commemoratiu i 
250 euros per al centre on estudi-

en  per comprar material.

Els guanyadors del treball de 
grup s’han emportat el trofeu, 
250 euros per al centre i un viat-
ge a Barcelona per visitar Cosmo 
Caixa-Museu de la Ciència.

Entre els finalistes hi ha dos 
treballs de batxillerat i dos de 
grup:

- treballs de grup:

Títol: Reinserció de polinitzadors 
i millora del control de plagues.
Autors: Alex Blàzquez, David 
Cañamero, Joel Flores, Aleix Ga-
llostra, Arnau Gómez, José Mon-
tes, Albert Reina i Marc Zambrano.
Centre: Col·legi Santa Maria de 
Blanes

Títol: Transformem Vidreres. 
Rutes sostenibles i segures per a 
anar a l’escola o a l’institut
Autors: Abel Vergés, Arnau 

Güell, Guillem Roura, Edu Daza 
i Biel Caballero
Centre: Institut Vidreres

- batxillerat:

Títol: Parc Natural del Montgrí, 
les Illes Medes i el Baix Ter.
Autor: Enric Barril Castillo
Centre: Institut Serrallarga de 
Blanes

Títol: Estudi de l‘eficàcia de qua-
tre remeis naturals i un helicida 
en la lluita contra els cargols.
Autora: Mireia Gómez i Urquiza
Centre: Institut Montsoriu (Ar-
búcies)

L’acte de lliurament de pre-
mis es va fer a la nova oficina de 
La Caixa de la rambla Joaquim 
Ruyra de Blanes amb la presència 
de l’alcalde Miquel Lupiáñez, Cli-
ment Polls, en representació de 
l’Associació Ecopropostes i Marc 
Reixach, director de l’oficina. yy
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reunió de la taula de treball feta a Malgrat de Mar. Foto aj. Blanes

deLta de La toRdeRa

Malgrat de Mar ha acollit 
aquest mes de juny la primera re-
unió de la Taula de Treball creada 
amb l’objectiu de recuperar el del-
ta de la Tordera i les platges.

La Taula de Treball del delta 
de la Tordera ha sorgit després 
que els ajuntaments de Blanes, 
Malgrat, Tordera i Palafolls van 
aprovar en sessió plenària la cre-
ació d’aquest organisme a través 
d’una moció. En aquesta primera 
trobada s’ha comptat amb la par-
ticipació de diversos agents del 
territori, tot i que també s’ha re-
marcat la necessitat d’incorporar 
representants de diverses institu-
cions i entitats ecologistes, dels 
sectors econòmics, científics i 
mediambientals tant a nivell local 
com de les respectives demarca-
cions de Girona i Barcelona, així 
com de tot Catalunya. 

Una de les principals conclu-
sions de la reunió ha estat la cre-
ació d’una comissió d’experts que 
tindrà com a principal objectiu la 
redacció d’un Pla d’Actuació In-
tegral, un estudi preliminar per 
recuperat el delta de la Tordera, 
la platja de la conca i del Delta de 
Malgrat, i la platja de S’Abanell de 
Blanes. La comissió la integraran 

principalment científics i agents 
del territori. 

El Centre d’Estudis Avançats 
de Blanes s’encarregarà de coor-
dinar la comissió, que espera te-
nir enllestit l’estudi a principis de 
desembre.

deLta de La toRdeRa

El territori del delta de la Tor-
dera, inclós dins els espais que 

conformen la Xarxa Natura 2000, 
comprèn una àrea de 312,22 hec-
tàrees que s’estenen entre els qua-
tre municipis. Tot i l’estat d’alte-
ració de les seves característiques 
naturals, segueix suposant un hà-
bitat de gran interès per diferents 
espècies de fauna i un gran suport 
al moviment de les aus en els seus 
fluxos migratoris. 

L’equilibri i l’adequada ges-
tió del curs f luvial en el seu 

tram baix és imprescindible 
per a la dinàmica litoral, ja que 
el riu Tordera proporciona el 
sediment que nodreix les plat-
ges de Blanes i l’Alt Maresme. 
Durant els darrers 10 anys les 
platges de l’entorn de la desem-
bocadura de la Tordera -tant a 
la platja de S’Abanell de Blanes 
com a Malgrat- han patit un 
greu problema d’erosió que s’ha 
accentuat encara més i que ha 
acabat sent crònic. 

Això ha provocat que hagi 
format part de l’agenda social i 
turística de tots dos municipis 
pel que fa a la gestió, cada tem-
porada d’estiu, respecte la pro-
blemàtica de la manca de sorra 
en aquestes platges. A banda 
d’un ecosistema natural en si 
mateix, les platges també són 
un espai d’oci per a la població, 
exerceixen una funció natural de 
protecció de les terres situades 
just darrera del sistema de dunes 
i són un atractiu turístic. 

Durant els darrers anys, per 
fer front a la regressió de la costa 
en aquest entorn del delta, s’han 
dut a terme actuacions succes-
sives per part de les administra-
cions i d’altres a títol particular, 
ja sigui fent aportacions de sorra 
amb un vaixell draga, o bé amb la 
instal·lació d’espigons i esculleres. 

Amb tot, algunes d’aquestes 
actuacions, que s’han anat fent en 
anys i estratègies diferents amb 
la voluntat de recuperar platja o 
protegir instal·lacions, han acabat 
sent perjudicials respecte l’objec-
tiu que perseguien.

Amb aquesta reunió s’ha po-
sat la primera pedra per aconse-
guir la recuperació. yy

Taula de Treball del delta de la Tordera
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Els infants agafen el lloc als polítics

ajuntament dels infants de Lloret. Foto aj. Lloretregidors escolars amb l’alcalde i regidors de Blanes. Foto aj. Blanes

LLoRet de maR / bLanes

El Ple de l’Ajuntament dels 
Infants de Lloret de Mar 2017 es 
centra en el civisme. 

Els alumnes de cinquè de pri-
mària de totes les escoles de la 
vila han participat un any més 
en el projecte de l’Ajuntament 
dels Infants que enguany celebra-
va el seu 10è aniversari. Els més 
de 360 alumnes participants en 
aquest projecte han pogut assistir 
com a públic directe del plenari 
que estava format per l’alcalde de 
Lloret, Jaume Dulsat; el regidor 
d’Educació, Jordi Sais; el regidor 
de Participació Ciutadana, Josep 
Lluís Llirinós i catorze regidors 
de l’Ajuntament dels infants  tri-
ats democràticament pels seus 
companys el passat dia 13 de fe-
brer a les eleccions escolars.

Els infants han estat treba-
llant en aquest projecte que en-
guany s’ha centrat en el civisme i, 
concretament, en una campanya 
de sensibilització per fomentar el 
reciclatge de residus a les famí-
lies i la recollida d’excrements de 

gos per part dels propietaris dels 
animals.

En aquest plenari final els 
representants de les escoles han 
explicat i exposat tota la feina re-
alitzada a les sessions de treball 
amb iniciatives concretes per 
fer-ho realitat, com per exemple 
la proposta dels eslògans per a 
la campanya  com “el reciclatge 
és el millor per al paisatge” o “si 
el món vols mantenir net, reci-
cla a tort i dret”. En finalitzar el 
ple, els alumnes van signar l’acta 
davant el secretari i l’alcalde que 
es va comprometre a executar el 
projecte durant el curs 2017/18.

Aquesta activitat, organitza-
da per la Secció d’Educació i la 
Secció de Participació Ciutadana 
de Lloret de Mar, es va posar en 
marxa el curs 2007-2008, amb 
l’objectiu de potenciar la partici-
pació dels infants en la vida po-
lítica del municipi. És un treball 
pràctic de democràcia participa-
tiva que fomenta entre els alum-
nes els valors de l’altruisme i el 
servei als altres. 

PRimeRa exPeRiència a 
bLanes

Blanes ha celebrat per prime-
ra vegada un ple presidit per esco-
lars del municipi. 

Es tracta del recurs educatiu 
‘Fem una sessió del ple munici-
pal’, i l’han protagonitzat alum-
nes del Col·legi Santa Maria. 
També han assistit alumnes de 
l’Escola Ventijol i de l’Institut Sa 
Palomera.

Els nois i noies que s’han 
encarregat d’estrenar aquesta 
experiència són alumnes de 3r 
d’ESO del Col·legi Santa Maria, 
que han representat una sessió 
plenària assumint els diferents 
rols que es necessiten. 

Els alumnes han preparat 
un ordre del dia basat en quatre 
grans àrees: Educació, Esports, 
Joventut i Oci, i Civisme. A cada 
àrea hi ha hagut diverses pro-
postes.

En Educació s’han fet tres 

propostes i potser la més exem-
plar ha estat la de posar en marxa 
una Campanya Anti-bulling que 
inclogui la creació d’una ofici-
na física on les víctimes puguin 
trobar assessorament, així com 
un telèfon de contacte. Les altres 
dues propostes s’han referit d’una 
banda a demanar més recursos 
perquè els estudiants puguin pre-
parar-se i escoltar experiències 
reals per enfocar millor el seu fu-
tur professional i/o acadèmic. 

L’altra demanava poder fer 
més sortides culturals o més 
pràctiques per poder millorar el 
seu aprenentatge. 

Les quatre següents propostes 
corresponien a l’Àrea d’Esports. 
S’ha plantejat donar-li un nou us 
a l’antic pavelló municipal, posar 
un bus gratuït per als menors de 
18 anys que utilitzen la Ciutat Es-
portiva, deixar oberts els camps 
de gespa municipal per a la uti-
lització de la ciutadania i oferir 
activitats extraescolars gratuïtes 
als centres educatius. Igualment, 
s’ha aprovat l’esmena de l’opo-

sició de transformar els antics 
camps de futbol d’Els Pins i altres 
espais buits en pistes esportives 
polivalents que no necessitin d’un 
gran manteniment. 

En l’Àrea de Joventut i Oci 
hi ha hagut tres propostes. Pro-
moure la mútua coneixença entre 
el jovent blanenc amb trobades i 
sortides interescolars entre ins-
tituts del municipi; incrementar 
les activitats de temps lliure per a 
la gent jove (concerts, gimcanes, 
festivals...); i obrir gratuïtament 
l’ús de l’antic pavelló d’esports. 

Per últim, en Civisme s’han 
fet tres propostes. Les dues prime-
res han estat deixar espais públics 
per qui vulgui fer graffits i netejar 
de forma periòdica el fons marí, 
així com les platges i cales. La ter-
cera proposta ha estat la creació 
d’un Parc de Gossos per millorar 
la neteja de carrers amb la instal-
lació de diversos pipi-cans. 

Hi van assistir l’alcalde Mi-
quel Lupiáñez i els regidors Àngel 
Canosa i Dolors Rubio. yy

L’ajuntament dels infants de Lloret arriba a la 10a edició. A Blanes, s’ha fet per primera vegada
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LLoRet de maR

Lloret de Mar modifica puntu-
alment el Pla General d’Urbanis-
me per permetre la instal·lació del 
servei de tanatori a diverses zones 
qualificades com a sòl industrial.

El servei de crematori només 
es podrà oferir a l’interior del ce-
mentiri i a mig o llarg termini es 
planteja ubicar-lo al nou cementi-
ri paisatgístic.

El 2014 una empresa va pro-
posar fer un tanatori-crematori a 
l’entrada a Lloret per la carretera 
de Blanes, terrenys de l’antiga dis-
coteca Pachà. Aquesta possibilitat 
va generar el rebuig dels veïns de 
la zona i d’algunes formacions po-
lítiques.

Ara s’ha modificat el POUM 
per a facilitar la implantació d’un 
tanatori en aquella zona o en d’al-
tres de la vila. Segons explica el 
regidor d’Urbanisme, Joan Ber-
nat, “es tracta de sòl industrial de 
2a, 3a o 4a categoria. El servei està 
liberalitzat i amb aquesta mesura 
oferim diverses possibilitats a les 
empreses del sector”.

Francisco Rodríguez Pacios, 
d’ICV-EUIA, recorda que el seu 
grup ja es va posicionar contra 

el crematori el 2014. “Ens donen 
la raó a nosaltres i als veïns, que 
el maig del 2014 ja ens vàrem 
oposar al projecte de fer un ta-
natori-crematori a la carretera de 
Blanes. Inicialment es volia fer 
davant de l’Hospital Comarcal. 
Com que Blanes va dir no, es van 
buscar uns terrenys a 200 me-
tres de Lloret”. Rodríguez Pacios 
també va defensar que els serveis 
funeraris fossin públics, “per aba-

ratir costos, tal i com ha plantejat 
Ada Colau a Barcelona”.

Segons l’alcalde Jaume Dulsat, 
si finalment el projecte tira enda-
vant, es millorarà notablement la 
imatge de l’entrada sud a Lloret. 
“Els nostres ulls ja hi estan acos-
tumats i no fan cas a la imatge 
que ofereix l’antiga discoteca. Si 
es fa el tanatori en aquest punt, la 
imatge millorarà”.

Ara, si alguna empresa vol 
obrir un tanatori tindrà diverses 
opcions.

La modificació del Pla gene-
ral es va aprovar per unanimitat. 
En el decurs del plenari també es 
va destacar que l’accés al nou ce-
mentiri, quan l’obra tiri endavant, 
“serà per Papalús i no per la car-
retera de Blanes (GI-682)”.

costa maRcona

La construcció d’un hotel a Cos-
ta Marcona s’haurà de fer en un sol 
edifici de 7.500 m2. Urbanisme de 
Girona no ha vist bé la proposta de 
fer dues construccions, un hotel i un 
espai dedicat al turisme rural sepa-
rats tal i com defensaven els propi-
etaris i havia plantejat l’ajuntament. 

modeL tuRístic

En el decurs de la discussió del 
futur de Costa Marcona, el regidor 
d’ICV-EUiA, Francisco Rodríguez 
Pacions, va defensar “el decrei-
xement turístic”. Per Rodríguez, 
“molts hotels només obren 2 me-
sos a l’any i tenen molts problemes 
per omplir. Seria el moment de 
plantejar-se la possibilitat de re-
duir places, nosaltres defensem un 
decreixement sostenible”.

L’alcalde Jaume Dulsat defen-
sa una opció totalment oposada. 
“Tenim un model turístic diferent. 
Jo estic d’acord amb el creixement, 
sempre que sigui de qualitat”. Dul-
sat també ha afegit, “els hotelers 
que inverteixen en les seves instal-
lacions treballen molts mesos i no 
dos com diu vostè. El que passa, és 
que hi ha alguns establiments que 
han quedat fora de mercat”. yy

Tanatori, sí. crematori, només al cementiri

L’antiga discoteca està situada al costat de la Gi-682. Foto yoyo
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Concentració a les portes de l’escola. Foto aCn

pares i alumnes de l’escola pere Torrent de 
lloret de Mar es mobilitzen

Obren al públic el jaciment ibèric del Turó Rodó

LLoRet de maR

Uns 300 pares i alumnes de 
l‘escola Pere Torrent de Lloret 
de Mar s‘han concentrat a l‘en-
trada del col·legi per exigir més 
recursos i que el centre sigui de 
màxima complexitat. 

L‘AMPA assegura que tenen 
alumnes de 32 països diferents, 
molts de famílies amb pocs re-
cursos econòmics i que han ar-
ribat a un punt “insostenible” 
perquè no tenen suficients pro-
fessors per “gestionar la diver-
sitat”. Per això, reclamen al De-
partament d‘Ensenyament que, 
de cara al curs vinent, apliqui 
totes les mesures específiques 
de les escoles d‘alta complexitat, 
segons explica la secretària de 
l’AMPA, Iolanda Peralta.

“Els nens que entren nous 

cada any i venen de diferents pa-
ïsos han de tenir una adaptació 
a la llengua i això implica tenir 
més professors per atendre‘ls”, 
ha dit Iolanda Peralta. Els pa-
res exigeixen que es redueixi el 
nombre d‘alumnes per classe, 
que s‘impulsin les aules d‘aco-
llida i que se substitueixin les 
baixes dels professors des del 
primer dia. “Els professors estan 
molt implicats i són de deu, però 
a vegades no poden fer més”, 
han lamentat.  

El regidor d‘Ensenyament de 
Lloret de Mar, Jordi Sais, ha fet 
costat als pares durant la protes-
ta. “L‘escola pateix mancances 
per la seva complexitat i estem 
treballant amb els serveis terri-
torials perquè aquestes carències 
es reconeguin”, ha explicat. Per 
això, espera que les reunions que 

estan mantenint amb els respon-
sables del Departament “fructi-
fiquin” i el Pere Torrent sigui 
centre de màxima complexitat.

La resolució provisional dels 
centres que es consideraran de 
màxima complexitat ha encès 
les alarmes dels pares i els alum-
nes de l‘Escola Pere Torrent de 
Lloret de Mar. El motiu és que 
no estan inclosos al llistat. Se-
gons el delegat territorial,  Josep 
Polanco, “aquesta llista és pro-
visional. Quan han tingut una 
necessitat, l’hem atès. La darre-
ra fa un mes quan es va reforçar 
l’aula d’acollida”.

Els pares també assenyalen 
que a Lloret de Mar sí que hi ha 
dos instituts considerats de mà-
xima complexitat però cap esco-
la d‘infantil i primària. yy

LLoRet de maR

El poblat ibèric del 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. Una de 
les possibles hipòtesis, en relació 
amb la seva fundació, és que va 
ser creat per individus procedents 
del Puig de Castellet a la recer-
ca d’una zona ben comunicada i 
més propera al mar (que és una 
gran font d’aliments). Cap a l’any 
60 aC, el procés de romanització 
havia pacificat la zona totalment 
i ja no tenia sentit viure en assen-
taments allunyats i fortificats. Els 
poblats fortificats, com el del Puig 
de Castellet, van ser abandonats 
i es van crear nous nuclis de po-
blació més propers als camps de 
conreu, les platges i les vies de co-
municació.

La descoberta del jaciment 
data de l’any 1925, quan Enric 
Botet i Sisó, apotecari de Lloret, 
va localitzar les restes arqueo-
lògiques durant la construcció 
d’un camí. Des de les excavacions 
arqueològiques dels anys 2000-
2003, l’assentament tardoibèric 
es coneix en la seva totalitat. Està 
estructurat en quatre zones: el sis-
tema defensiu i d’accés al recinte, 
l’àrea oberta central, les set cases 

adossades a la part de dins de la 
muralla nord i les petites estances 
de la banda sud.

En l’acte d’inauguració de 
l’espai, s’ha presentat la recons-
trucció d’una casa ibera, feta 
amb l’objectiu de donar a conèi-
xer aquest tipus de construcció al 
públic lloretenc i forà. De les set 
cases adossades a la muralla nord 
que té el Turó Rodó, s’ha recons-
truït la casa número 6, situada a la 
zona central del rengle de set ca-
ses a la part interna de la muralla.

L’alcalde de Lloret, Jaume 
Dulsat, ha agraït la implicació de 

la Generalitat i ha remarcat que 
“la museïtzació del poblat ibèric 
ha estat possible gràcies al Pla de 
Foment de Turisme”.

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’arqueòleg Jor-
di Moré, expert en arquitectura 
ibera, que ha seguit la premissa 
bàsica de respecte total per les 
estructures arqueològiques origi-
nals. Així mateix, ha dit Fuentes, 
amb la intenció d’efectuar una 
reconstrucció seguint els criteris 
bàsics de l’arqueologia experi-

mental, s’han fet servir tècniques 
i materials constructius iguals als 
que s’utilitzaven en època ibèrica. 
El resultat ha estat una recons-
trucció fidel del que va ser aques-
ta 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’ha am-
bientat 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 avantsa-
la més petita a davant, que estava 
destinada principalment al tre-
ball, com per exemple petites ac-
tivitats artesanals o domèstiques. 
Aquesta distribució arquitectòni-
ca és una de les més habituals en 
l’arquitectura ibèrica, i a Lloret de 
Mar també la trobem representa-
da en d’altres jaciments ibèrics, 
com el del Puig de Castellet o el 
de Montbarbat.

El regidor de Cultura, Albert 
Robert, ha dit que amb l’ober-
tura al públic d’aquest espai “es 
dona per finalitzada la museït-
zació d’aquest jaciment que, a 
partir d’ara, entra a formar part 
de l’oferta turística cultural del 
MOLL (Museu Obert de Lloret) i 
de la Ruta dels Ibers”.

santa cLotiLde

Els Jardins de Santa Clotilde, 
l’element més visitat del MOLL, 
va celebrar el 3 de juny una jorna-
da de portes obertes i dues visites 
guiades coincidint que en aquella 
data es celebra la festivitat de San-
ta Clotilde.

L’any passat, aquest espai va 
rebre més de 100.000 visites. yy

interior de l’habitatge reconstruit. Foto M.a. Comas

«La descoberta del jaciment 
data de l’any 1925. el poblat 

es va fundar 200ac »

«el turó Rodó entra a formar 
part de l’oferta turística 
cultural del moLL i de la 

Ruta dels ibers»
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jornades de treball. Foto yoyo

Classes pràctiques sobre el rCp. Foto yoyo

els pirates a la platja de Lloret. Foto M.a. Comas

bLanes

La Generalitat iniciarà en 
breu una campanya de sensibi-
lització perquè no es consumei-
xi alcohol durant l’embaràs, una 
iniciativa que s’ha donat a conèi-
xer en el decurs de la 23a Reunió 
Anual de la Societat Catalana de 
Pediatria celebrada a Blanes, amb 
250 especialistes del país. 

Presentada sota el títol El con-
sum d’alcohol i altres drogues du-
rant l’embaràs. De la prevenció a la 
intervenció amb els nens exposats, 
la ponència la va exposar Anna I. 
Ibars Fañanàs, psicòloga i tècni-
ca de la Subdirecció General de 
Drogodependències de l’Agència 
de Salut Pública de la Generalitat 
de Catalunya. En aquest sentit, les 
conclusions són inequívoques i per 
aquest motiu està previst iniciar 
aviat una campanya de conscienci-
ació entre la ciutadania. 

Durant l’exposició d’aquest 
tema, es va avançar que la Gene-
ralitat de Catalunya desenvoluparà 
una campanya de sensibilització di-
rigida a totes les dones gestants, que 
implicarà en especial a tot el perso-
nal relacionat amb aquest àmbit. 

Un altre dels temes rellevants 
que s’ha tractat durant el con-

grés de pediatria ha estat el de les 
malalties meningocòcciques i la 
seva prevenció. 

Sobre aquesta darrera qüestió, 
s’ha donat a conèixer que el grup 
prioritari de vacunació davant les 
malalties produïdes pel Meningo-
coc B són els menors de 5 anys i de 
manera molt especial els menors de 
1 a 2 anys. Aquesta informació es 
va donar en el context de l’acurada 
avaluació que s’ha fet de l’impacte 
de la malaltia meningocòxica a Ca-
talunya, amb l’objectiu de definir 
millores estratègiques de vacunació. 

Des del comitè organitzador 
s’han mostrat molt satisfets per la 
participació massiva que hi ha ha-
gut a la Reunió Anual de Pediatria, 
amb un total de 142 comunicaci-
ons de treballs fets a Catalunya, un 
dels objectius més importants que 
es volien complir. Una altra de les 
fites assolides ha estat que les co-
municacions fetes pels pediatres 
més joves les han pogut compartir 
amb els més veterans i experts. 

aLtRes activitats

El tret de sortida de les jorna-
des, va ser una experiència única, 
que formava part de les accions 
formatives que complementen les 

ponències, taules rodones i comu-
nicacions orals curtes programa-
des al llarg del congrés. 

Un total de 160 escolars de 6è 
d’Educació Primària de diversos 
centres del municipi van partici-
pat en un Taller de Suport Vital 
Bàsic. Primer van assistir a una 
sessió teòrica impartida a l’Escola 
Joaquim Ruyra i la Biblioteca Co-
marcal i posteriorment, repartits 
en 20 grups de nens i nenes, van 
practicar de forma simultània amb 
els coneguts maniquins la vessant 
pràctica de l’aprenentatge. 

Per impartir la sessió, el Comitè 
de RCP (Reanimació Càrdio Pul-
monar) de la Societat Catalana de 
Pediatria ha comptat amb el suport 
de l’associació RCP a l’Escola, for-
mada per professionals sanitaris de 
la base operativa del SEM de Blanes.

La Fundació Amics Joan Pe-
tit-Nens amb Càncer va donar a 
conèixer els seus objectius als pe-
diatres, una presentació que va 
anar  a càrrec dels seus impulsors: 
Joan Torner i Gemma Vinyals. Tot 
seguit, va haver una intervenció 
musical a càrrec dels alumnes  de 
l’Escola de Música Piquillem. La 
vetllada es va completar amb un 
acte obert a la participació del pú-

blic en general i a les famílies en 
particular: un debat públic sobre el 
paper de la família i l’escola en la 
salut infantil. 

Un cop finalitzades les sessions 
de contingut científic, tots els par-
ticipants que van voler van partici-
par en una marxa popular. yy

Tolerància zero amb l’alcohol durant l’embaràs 

plaça Germinal ros i teatre. Foto M.a. Comas

LLoRet de maR

Una quinzena d’entitats i as-
sociacions de Lloret van organit-
zar diverses activitats el 3 de juny. 
Ho van fer amb motiu del Dia de 
l’Associacionisme Cultural, que 
se celebra el 4 de juny. És el se-
gon any consecutiu que Lloret se 
suma a aquesta celebració. Una 
fira d’entitats, menjars del món, 
una xerrada sobre astronomia o 
una mostra de teatre van ser algu-
nes de les propostes programades 
amb l’objectiu d’apropar i donar 

a conèixer les seves activitats a la 
ciutadania.

Les activitats es van desenvo-
lupar entre les cinc de la tarda i les 
nou del vespre al Teatre de Lloret, 
la plaça Germinal Ros i el parc de 
Can Saragossa. 

Entre les entitats participants: 
Astrumlloret, Espai Setè Art, 
Amics del Ball de Saló, Casal de 
l’Obrera, Associació Multicultu-
ral de la Selva, Associació Cul-

tural i Teatral Muekka. Corset 
Teatre, Cineclub Adler, Mont-
photo, Associació Cultural Lead, 
Associació de Dones l’Aurora, 
Asociación Cultural y Solidaria 
Chilenos Rucapeñi, Associació 
Cultural Soc de Cuba, Soc Po-
pular, Club de Vehicles Clàssics 
de Lloret, Amics de la Música de 
Lloret, Coral Unió Lloretenca, 
Banc del Temps, Associació Cul-
tural Casa de Cúllar, Puntaires de 
Lloret i l’Associació Prista, Bulgà-
ria i Catalunya junts a Europa. yy

LLoRet de maR

La capacitat de transformació 
i captació de visitants de Lloret de 
Mar és evident. El cap de setmana 
del 10 i 11 de juny s’ha celebrat La 
Fira Pirata, tota una novetat. I pel 
cap de setmana del 16, 17 i 18,  es 
preveu una nova edició de la Fira 
dels Americanos.

La Fira Pirata-El desembarca-
ment del pirata Barbaroja va re-
volucionar la vila durant dos dies. 

A la Fira Pirata hi va haver 
mercat pirata, actuacions, con-
ta-contes i moltes altres activitats 

per a totes les edats.

I pel cap de setmana següent, 
Fira dels Americanos, una fira 
que arriba a la setena edició per 
traslladar-nos en el temps –inicis 
del segle XIX-, i recordar aquelles 
persones que van creuar l’Atlàntic 
per a fer fortuna. 

Hi haurà, demostracions 
d’oficis artesans, una exposició 
de productes d’ultramar, cercavi-
les d’havaneres, degustacions de 
rom cremat, actuacions teatrals, 
tallers de daiquiris i diferents vi-
sites guiades teatralitzades. yy

Dia de l’Associacionisme 
cultural 

pirates i Americanos
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nous accessos a les urbanitzacions de tordera. Foto yoyo

bLanes

Pel tram Maçanet-Tordera de 
la N-II, el Ministeri de Foment ha 
previst una sèrie de millores, com 
les que han finalitzat aquests dies 
a Tordera, però, descarta un des-
doblament que durant molts anys 
havia anunciat i pel qual s’havien 
plantejat diverses alternatives. Fo-
ment va cedir la titularitat de la 
N-II entre Montgat i Tordera per-
què es convertís en una via urbana 
de les diferents poblacions per on 
passa amb una aportació econòmi-
ca de 400 MEUR per fer les obres.

La moció ha estat presenta-
da per ERC, tal i com s’ha fet en 
d’altres municipis de la zona.

Després de negociar amb 
la resta de partits es demanen 
tres coses, segons exposava el 
portaveu republicà, Àngel Ca-
nosa. “Instar Foment a què faci 
el desdoblament i que recuperi 
la gestió pública de l’AP-7 i a 
la Generalitat, que no ampliï la 
concessió de la C-32 que finalit-
za l’any 2021”.

ICV-EUIA, ha posat com a 
condició innegociable, “que el 
desdoblament no passi pel Vilar 
ni Sant Daniel”, segons apuntava 
el regidor Víctor Catalán.

Per Salvador Tordera, del PP, 
la millor solució seria unir la 
C-32 i AP-7. “Aquest hauria de 
ser el gran objectiu. La proposta 
que feu no té prou recorregut”.

Finalment, la moció es va 
aprovar amb 17 vots a favor i 3 
abstencions del PP i la CUP. yy

blanes reclama el 
desdoblament de la n-ii

Cartell de la campanya

LLoRet de maR

Els veïns de Lloret de Mar han 
disposat de 15 dies per votar els 
pressupostos participats 2017. Hi 
ha 500.000 euros per repartir en 
diferents obres i sectors.

Sobre la taula, una quarantena 
de propostes que s’han pogut vo-
tar fins al dia 15 de manera presen-
cial i, també, a través d’Internet.

Poden participar en aquest 
procés els veïns majors de 16 anys 
i, a més, com a novetat, els propie-
taris de segones residències també 
tenen dret a vot. 

 L’alcalde de Lloret, Jaume Dul-
sat, considera que és la fase que 
dona sentit a tot el projecte. “Fins 
ara s’han presentat, quantificat i 
valorat les propostes dels diversos 
sectors. La votació, però dona sen-
tit als pressupostos participats.”  

 Des del consistori, han treba-
llat per incrementar els índexs de 
participació, que en la passada edi-
ció creuen que van ser baixos. 

Aquest és el segon any en què 
els veïns de Lloret de Mar poden 
decidir sobre el destí d’una part dels 
diners del capítol d’inversions. yy

pressupostos 
participats 2017
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LLoRet de maR

El Síndic del Ciutadà de Llo-
ret, Joaquim Teixidor, presenta 
l’informe de gestió del 2016 al ple.

Joaquim Teixidor ha fet al llarg 
de l’any 173 actuacions. El 2015 
havien estat 109 i l’anterior, 79.

De les 173 actuacions, 129 
eren queixes. D’aquestes, 23 re-
lacionades amb la mobilitat i el 
transport, 19 amb la Policia Lo-
cal,  17 amb el medi ambient, 14 
amb la gestió tributària i 14 més 
amb les urbanitzacions. 

En el decurs de la presentació 
va destacar diverses problemàti-
ques com la dels HUTS, habitat-
ges d’ús turístic. 

En aquest cas, va proposar cre-
ar un cos d’inspectors per contro-
lar tant les empreses com els turis-
tes. “La problemàtica que generen 
no és exclusiva de Lloret. S’ha de 
resoldre a moltes ciutats perquè 
n’hi ha molts i en la majoria de ca-
sos, estan molt concentrats”.

També va parlar de la proble-
màtica de l’habitatge i va remar-
car que hi ha dos tipus d’ocupes, 
“els que no poden accedir a un 
habitatges i els que entren en ca-

ses per fer negoci”. Segons Teixi-
dor, “tothom té dret a l’habitatge, 
peró també hi ha d’haver meca-
nismes per a poder-los recupe-
rar”. En aquest sentit, va posar 
com exemple la feina feta durant 
quatre mesos per intentar deso-
cupar una casa, “de moment, sen-
se aconseguir-ho”.

El soroll també preocupa en 
un municipi turístic com Lloret. 
“Calen més patrulles als llocs on 
es concentra més gent. També 
calen campanyes de conscienci-
ació”. Teixidor va recordar que 
Lloret de Mar té 19 ordenances i 
21 reglaments, “que s’han de fer 
complir”.

Un altre dels aspectes desta-
cats del 2016, va ser els problemes 
sorgits en un sector de la platja 
entre banyistes i concessionaris. 
“Cal que els interessos d’uns no 
afectin els dels altres”. Aquí va 
proposar que els inspectors de 
platja treballin més dies.

En la majoria de temes, se-
gons Teixidor, “cal buscar el just 
equilibri entre les diverses reali-
tats que hi conviuen”.

De les 129 queixes, només 
8 estaven pendent de resposta 

al tancar l’informe “l’any pas-
sat demanava més diligència, i 
aquest any, la majoria de casos, 
ja estan resolts”. 

La majoria de les 173 actu-
acions s’han presentat directa-
ment al Síndic (121). Un total de 
33 han arribat via e-mail, 13 per 
telèfon i 5 han estat actuacions 
d’ofici. Cap cas s’ha presentat a 
través del web del síndic.

Segons Teixidor, “darrera 
cada número hi ha persones”. El 
síndic també considera positiu 
que la societat tingui tendència a 
queixar-se.

Felicitacions dels polítics

La gestió de Joaquim Teixi-
dor, que presentava el seu quart 
informe des que va ser escollit 
síndic, ha rebut el reconeixement 
i la felicitació dels vuit grups del 
consistori.

Marc Fuertes del MILLOR va 
anar més enllà i va assegurar que 
si quan acabi el mandat es torna 
a presentar per al càrrec, “té as-
segurada la reelecció”. Fuertes 
també va demanar al govern, que 
“facin més cas al síndic i no tant 
a les xarxes socials”.

L’alcalde, Jaume Dulsat va 
avançar que s’incrementaran 
els inspectors via Consell Co-
marcal. També va explicar que 

en pocs dies es presentarà una 
campanya per fomentar el civis-
me i la convivència. yy

cataLunya

El Govern ha escollit la data de 
l’1 d’octubre per fer el referèndum 
i la pregunta: ‘Voleu que Catalu-
nya sigui un estat independent en 
forma de república?’

El Consell Executiu es va re-
unir de forma extraordinària el 
divendres 9 de juny per donar el 
vistiplau a l’elecció, que van fer 
pública el president de la Genera-
litat, Carles Puigdemont, i el vice-
president, Oriol Junqueras. 

Així, el Govern ha fixat en 
l’1 d’octubre la celebració del re-
ferèndum d’autodeterminació i 

ha escollit preguntar als catalans 
si volen “que Catalunya sigui un 
estat independent en forma de re-
pública”. 

Puigdemont i Junqueras ho 
van revelar en una declaració 
institucional des del Pati dels Ta-
rongers, flanquejats per la resta 
de l’executiu català i pels diputats 
independentistes de JxSí i la CUP. 

Dos dies després, ANC, Òm-
nium i AMI van fer un acte a 
Montjuïc per deixar clar el seu su-
port a la consulta i al govern. Jo-
sep Guardiola va ser l’encarregat 
de llegir el manifest. yy

El síndic de lloret parla de platges, UTs, ocupes i sorolls

El referèndum ja 
té data i pregunta

joaquim teixidor Síndic de Lloret. Foto j. Ferrer

intervenció de teixidor davant del plenari. Foto j. Ferrer

pati dels tarongers, 9 de juny. Foto anC
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banderes blaves 2017

conflicte escolar

Queixes veïnals

seLva / maResme

Catalunya rep el distintiu de 
les Banderes Blaves per a 95 plat-
ges i 24 ports esportius. 

Aquest guardó, reconegut a es-
cala internacional, valora i premia 
la gestió ambiental i la seguretat,  
les instal·lacions i la prestació òp-
tima dels serveis i la informació i 
l’educació ambiental. Així mateix, 
exigeix a les platges una qualitat 
de l’aigua excel·lent i als ports, una 
excel·lent gestió ambiental.

Banderes blaves de la Selva i 
l’Alt Maresme:

La Mar Menuda, Tossa de Mar
Gran de Tossa, Tossa de Mar

Lloret, Lloret de Mar
Fenals, Lloret de Mar
Sa Boadella, Lloret de Mar
Cala Canyelles, Lloret de Mar
Santa Cristina, Lloret de Mar

Sant Francesc, Blanes
Blanes, Blanes
S’Abanell, Blanes
Club de Vela de Blanes, Blanes

Malgrat Centre, Malgrat de Mar
L’Astillero, Malgrat de Mar

Pescadors, Pineda de Mar
La Riera, Pineda de Mar

Garbí, Calella

Les Barques, Sant Pol de Mar

El distintiu Bandera Blava 
l’atorga un tribunal internacio-
nal de la FEE (Fundació d’Edu-
cació Ambiental), amb la col·la-
boració de l’Associació d’Educa-
ció Ambiental i del Consumidor 
(Adeac), que gestiona la campa-
nya a l’Estat espanyol.

La bandera blava onejarà 
aquests propers mesos al costat 
de les banderes verda, groga i 
vermella, que indiquen l’estat de 
la mar. La bandera verda ens in-
dica normalitat, la groga precau-
ció i la vermella, perill i prohibit 
banyar-se. En algunes platges 
també utilitzen una bandera per 
indicar que hi ha meduses. yy

bLanes

L’AMPA de l’escola bressol 
La Plantera de Blanes reclama a 
l’ajuntament que sancioni l’em-
presa concessionària per “mala 
gestió”. 

L’AMPA considera que la di-
rectora no està gestionant bé el 
centre i que la comunicació amb 
els pares no és la correcta. També 
denúncia que les educadores tre-
ballen amb “angoixa i por”. 

Per tot això, reclamen a l’al-
calde que actuï com a “principal 
responsable del servei públic” de 
les escoles bressol al municipi. 

En el ple de maig, una mare 
va denunciar que dos infants no 
havien pogut sortir a la rua de 
Carnestoltes perquè els seus pa-
res havien arribat amb retard, 
una demora que ja havien avisat. 

El regidor d’Ensenyament, 
Albert Sanz (ERC), va expli-
car que s’havia fet nombroses 
gestions i reunions i que enca-
ra n’hi havia diverses de pen-
dents. A principis de juny, ERC 

va fer públic un comunicat 
defensant la gestió municipal 
de les llars d’infants perquè, 
“malgrat les gestions, CLECE 
no ha aportat ni solucions ni 
explicacions raonables”. yy

bLanes

Veïns del carrer Horta d’en 
Creus de Blanes, han fet públic 
el seu malestar per no poder 
entrar els seus vehicles en els 
garatges perquè el carrer està 
aixecat per obres. Les obres te-
nen prevista una durada de 3 
setmanes i reclamen una solució 
alternativa tot i que l’ordenança 
de guals no ho contempla. Els 
veïns, no volen una compensa-
ció econòmica, però sí un lloc 
on deixar els cotxes. El carrer 
Horta d’en Creus està situat en 
ple centre i es fa molt complicat 
trobar aparcament que no sigui 
de pagament. yy

Concentració a Blanes. Foto aj. Blanes

un dia carregat d’activitats. Foto aj. Blanes

entrada a l’escola bressol. Foto yoyo

Garatges sense cotxes. Foto joan Ferrerassistència multitudinària. Foto aj. Blanes

La seLva / maResme

El dimarts 23 de maig es va 
guardar un minut de silenci a les 
portes dels ajuntaments de la Sel-
va i el Maresme en senyal de dol 
per l’atemptat de Manchester. El 
balanç va ser de 22 morts, la ma-
joria joves i adolescents, i 50 ferits 

que havien anat a un concert de 
la cantant nord-americana Aria-
na Grande, al qual hi van assistir 
21.000 persones. Pocs dies des-
prés, la mateixa escena es va re-
petir per fer costat a les víctimes 
d’un nou atemptat, en aquest cas 
a Londres. yy

bLanes

El paratge del Vilar ha acollit 
un any més, la Romeria que orga-
nitza la Casa de Andalucía des de 
fa 25. Com és habitual, la jornada 
es va iniciar a les vuit del matí, 

amb la sortida dels carretons, 
cavalls i romeus a peu per fer el 
camí des del barri de Ca la Gui-
dó fins al Vilar. Després, missa, 
ofrena floral, el tradicional potaje 
rociero, actuacions i ball. yy

bLanes

Unes 1.000 persones assistei-
xen al 21è Homenatge a la Gent 
Gran de Blanes. La celebració ha 
tornat als seus orígens i s’ha po-
gut celebrar en una sola jornada, 

ja que s’ha allotjat en una carpa 
de grans dimensions instal·lada a 
l’esplanada de l’antic pavelló. Un 
dels actes centrals va ser l’home-
natge a set parelles que celebraven 
les Noces d’Or de casament. yy

Minuts de silenci

XXV Romeria de la 
casa de Andalucía

Homenatge a la 
Gent Gran
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La ciència arriba a tres bars de Blanes. Foto yoyo

actuació a l’esperança. Foto yoyo

bLanes

El marc que ofereix el festival 
Pint of Science permet un format 
diferent en un ambient relaxat, 
agradable i distès on la conversa 
entre científics i assistents sem-
pre sorgeix amb més facilitat. Es 
tracta de descobrir el costat més 
divertit i sorprenent de la ciència 
conversant amb els experts que 
la coneixen de tan a prop. A més, 
amb l’arribada del bon temps ve 
de gust compartir una cervesa 
amb els amics, i si es fa parlant de 
ciència, molt millor! 

El Festival Pint Of Science 
ha arribat a Blanes de la mà del 
Centre d’Estudis Avançats de 
Blanes (CEAB-CSIC). Els bars 
que hi han participat són La Co-
operativa, Mediterrani i Itaca.

A la Cooperativa es va parlar 
de biodiversitat, al Mediterrani. 
Hi va haver quatre microxer-
rades de temes ben diversos, 
mentre el darrer dia es va ref le-
xionar sobre “Quin ha de ser el 
paper de la ciència en un món 
en crisi?”  

Pint Of Science és un dels 
festivals de divulgació científi-
ca amb major poder de convo-
catòria de tot l’Estat espanyol i 
aquest any s’ha celebrat a més de 
100 bars de 43 ciutats i hi han 
participat un total de 370 cientí-
fics en les prop de 400 xerrades 
programades.

Aquest any, tots els ponents 
han estat del CEAB. Per futures 
edicions, els organitzadors es 
plantegen ampliar el ventall de 
ponents. yy

bLanes

El Cor de Cambra Sota Palau 
de Blanes ha organitzat tres con-
certs en una setmana en tres esce-
naris diferents per commemorar 
el seu 20è aniversari.

El cor, dirigit per Josep Maria 
Guinart, està format per 22 per-
sones, 12 de les quals hi són des 
del primer dia.

El periple va començar al Tea-
tre de Blanes, on va actuar acom-
panyat de la Coral Nit de Juny, i 
va continuar dins del XXVI Cicle 
de Concerts Música a l’Esperan-
ça. El viatge va acabar al Centre 
Catòlic, conjuntament amb el Cor 
Rupià. 

Sumant els tres concerts 
d’aniversari, hauran interpretat 
42 peces diferents del seu reperto-
ri format per 220 cançons. A l’Es-
perança, on ja hi havien actuat pel 
15è aniversari, van interpretar 20 
cançons representatives dels 20 
anys d’activitat.

Tancar l’aniversari al Centre 
Catòlic tenia una explicació. “És 
l’indret on van fer el seu primer 
concert” apunta Guinart.

Sota Palau ha fet 230 actuaci-
ons a més de 45 ciutats diferents i 
en aquest sentit destaquen el Fes-

tival Internacional de Música de 
Cantonigròs l’any 2001, les actua-
cions a l’Advent de Praga el 2006 i 
la interpretació del Llibre Vermell 
de Montserrat amb la Companyia 
Elèctrica Dharma i el Cor An-
selm Viola al Festival de Música 
de Torroella de Montgrí. yy

ciència i cervesa a tres bars 
de blanes

20 anys del cor de cambra 
sota palau
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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
Ctra. 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

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

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, 25
972 355 639 - BLaNeS
Peix de llotja, marisc i arrossos

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

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

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

SOL d’Or
Pg. Cortils i Vieta, 6
972 335 303 - 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. Camadasa, 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 FARGA DEL GNOM
Carretera de Lloret a Blanes
972 368 080 - LLoret de Mar

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 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

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

JuAnmA
C. Mas Marot, 3
972 330 809 - 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

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

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
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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
972 357 417 - 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
av. 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 BLANES
C. Josep tarradellas, 14
972 854 153 - BLaNreS

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
Pl. 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

xURRERiA LES VOLTES
Pl. de l’església dels Pins
665 608 721 - 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

esPai ReseRvat PeL 
seu estabLiment

972 33 45 00
23 € al mes
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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

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 23 h.
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
931 613 103 - BLaNeS

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

mc dOnALdS
Ctra. accès Costa Brava, 148
972 352 895 

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 París, 4
972 348 087 - BLaNeS

QiAn SuSHi
Pg. Cortils i Vieta, 24
972 090 421 - 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
C. 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

mediterrÁneA
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

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

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

 · El fogó de la Marina ·

esPai ReseRvat PeL 
seu estabLiment

972 33 45 00
23 € al mes

INGREDIENTS

Per la massa mare:
- 140 g de farina de força
- 25 g de llevat de forner
- 80 g d’aigüa temperada

Per la coca:
- 425 g de farina de força
- 90 g de sucre

- 3 ous
- 90 g de mantega
- 10 g de sal
- 75 ml de llet
- 20 g de llevat de forner
- 30 ml d’anís
- Una tassa de pinyons
- 1 ou batut per pintar

PREPARACIÓ:

Preparem la massa mare, pastant bé tots els ingredients. Un cop 
llesta, la deixem reposar en un bol tapada amb un drap durant 1 
hora.

Un cop fermentada, afegim la llet, l’anís, els ous, el sucre, la sal i 
la farina tamissada. Pastem novament tots els ingredients, tapem i 
deixem reposar 15 minuts més.

Treballem la massa damunt del marbre afegint-hi la mantega i el 
llevat durant una bona estona, fins que tots els ingredients s’hagin 
integrat perfectament. Fem una bola que cobrirem i deixarem re-
posar 15 minuts o fins que dobli el seu volum. Estirem la massa 
amb un rodet, la tapem i esperem que fermenti unes dues hores.

Transcorregut aquest temps, pintem la coca amb ou batut, incorpo-
rarem els pinyons al damunt, i espolvorem amb força sucre.
Coem la coca al forn durant 20 o 25 minuts a 200º.

Bon profit i feliç revetlla!
Manoli Bustamante

Coca de brioix amb pinyons
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presentació de Blanes Gluten Free. Foto aj. Blanes

bLanes

El projecte de crear la marca 
Blanes Gluten Free camina amb 
pas ferm. El punt de partida va 
ser la signatura d’un acord de 
col·laboració entre l’Ajuntament 
de Blanes i l’Associació Celíacs 
de Catalunya, i ara el consistori 
ja compta amb un pressupost que 
destinarà a promoure accions de 
sensibilització, formació i publi-
citat de la nova marca. 

Justament per aquest motiu, 
des de la regidoria de Promoció 

de la Ciutat des d’on es treballa 
el projecte es va organitzar fa 
uns dies una reunió conjunta 
amb les associacions, empreses 
i entitats que, bé ja estan impli-
cades, o bé poden estar-hi. Així, 
van participar-hi representants 
de l’Associació Celíacs de Cata-
lunya, l’Associació de Botiguers 
de Blanes Centre, la Cambra de 
Comerç de Girona, l’Associació 
d’Hostaleria de Blanes, Aula 
Gastronòmica Grenyal, Altimir 
Formació i Som Celíacs. 

El projecte compta amb una 
partida de 10.000 €, una quanti-
tat cofinançada per la Diputació 
de Girona (75%) i l’Ajuntament 
de Blanes (25%). Hi ha tres prin-
cipals eixos de treball: Accions 
de Sensibilització, Accions de 
Formació i Accions de Promoció. 

Segons dades de l’Associació 
Celíacs de Catalunya, gairebé a 
un 10% de la població els afec-
ta el consum de gluten d’alguna 
manera o altra. yy

LLoRet de maR

FETESS-Catalunya ha ce-
lebrat les seves IV Jornades Ci-
entífiques de Tècnics Superiors 
Sanitaris (TSS) a Lloret de Mar.

En aquesta nova edició 
s’abordà la prevenció, segui-
ment, diagnòstic i tractament 
de les malalties cardiovasculars 
(MCV).

Aquestes jornades pretenen 
desenvolupar de manera trans-
versal el coneixement d’aques-
tes patologies entre els Tècnics 
Superiors Sanitaris (TSS). Per 
aquest motiu, el comitè orga-
nitzador plantejà un programa 
amb ponents de primer nivell on 
tenien un paper protagonista les 
especialitats de TSS que es duen 
a terme en el món hospitalari (la-
boratori clínic i biomèdic, imat-
ge per al diagnòstic i medicina 
nuclear, anatomia patològica i 
citodiagnòstic, radioteràpia i do-
simetria i dietètica). A més, les 
jornades també pretenien donar 
visibilitat als pacients afectats 
per patologies cardiovasculars i a 
la rellevància que aquestes tenen 
en el nostre món actual.

Les malalties cardiovasculars 
(MCV) estan considerades com 
un problema de salut de màxima 
importància a tot el món. A l’es-
tat espanyol són la primera causa 
de mort i se’ls atribueix el 35% de 
les morts totals. 

Els principals factors de risc 
relacionats amb les MCV són el 
tabaquisme, la hipercolestero-
lèmia, la diabetis, la hipertensió 
arterial (HTA), el sedentarisme i 
l’obesitat. yy

blanes Gluten Free 

Tècnics sanitaris a lloret

Cartell de les jornades

Aquest espai està disponible

per a la vostra empresa

Tel. 660 089 090
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tonyina marcada a l’embarcació Mel-Kart del CV Blanes. Foto josep Maria pons aCpr

la Garmin Great Tuna Race reuneix 26 equips
bLanes

La primera màniga de la IV 
Garmin Great Tuna Race celebra-
da a Blanes (Girona) s’ha tancat 
amb un balanç de 28 picades i 22 
marcatges, dos d’ells amb mar-
catge electrònic, en una edició en 
la qual cal destacar un augment 
de participació del 63% respecte 
a l’edició de 2016, en la què van 
prendre la sortida 16 equips. En 
aquesta ocasió s’han inscrit 26 
equips de tot Espanya, entre ells 
algunes de les millors embarca-
cions de pesca de tonyina, amb 
campions de pesca d’altura, que 
han volgut col·laborar en el pro-
jecte. Una de les novetats d’aques-
ta quarta edició ha estat la zona 
de concentració dels participants, 
habilitada per realitzar les troba-
des i els briefings a l’inici de la 
jornada. 

La prova celebrada a Blanes 
s’ha seguit molt a prop per un 
equip de biòlegs que han pogut 
supervisar el procés de pesca i 
marcatge de les tonyines, assegu-
rant el bon tracte als peixos i en-
senyant bones pràctiques als par-

ticipants. Els científics han pogut 
constatar que els 28 exemplars 
han estat retornats al mar sans 
i estalvis, entre ells un exemplar 
de 184 centímetres i 130 quilos de 
pes, rècord de la prova. 

Per al director general de 
Garmin Iberia, Salvador Alco-
ver, “la Garmin Great Tuna Race 
és un esdeveniment de ciència 

ciutadana inigualable en el qual 
es promou la protecció del medi 
ambient i la preservació de la bi-
odiversitat, i aquesta primera mà-
niga celebrada a Blanes n’ha estat 
una bona mostra.” 

una nova maneRa de FeR 
ciència

La Garmin Great Tuna Race 

és una competició pionera a Eu-
ropa en la qual esport i ciència 
van de la mà amb l’objectiu de 
millorar el coneixement de la bio-
logia de la tonyina vermella medi-
terrània, una de les espècies amb 
major valor comercial i de les més 
amenaçades del mar, amb la fi-
nalitat de dissenyar millors polí-
tiques de protecció i preservar la 
biodiversitat. Amb aquesta activi-

tat també es pretén desenvolupar 
la consciència ciutadana, fomen-
tar la protecció del medi ambient 
i conservar la riquesa dels oceans. 

La competició s’ha construït 
sobre una fórmula de captura, 
marcat i alliberament de to-
nyines gegants, promovent així 
una nova cultura de pesca. El 
principal objectiu durant l’acti-
vitat ha consistit en el marcat-
ge electrònic de la tonyina per, 
posteriorment, realitzar-ne el 
seu seguiment per part d’institu-
cions científiques (WWF, AZTI, 
ICCAT) i poder així dur a terme 
una recerca sobre el seu compor-
tament gràcies a la informació 
essencial obtinguda gràcies al 
marcatge. 

La competició està estructu-
rada en tres mànigues, cobrint 
diferents àrees geogràfiques se-
gons el seu interès científic. Des-
prés de l’acolliment pel Club Vela 
Blanes, la prova es va traslladar a 
aigües del Garraf (3 i 4 de juny) 
per recalar finalment a Llançà els 
dies 2 i 3 de setembre. yy

«La Garmin Great tuna Race 
es tanca a blanes amb 28 
picades i 22 marcatges»

«una tonyina vermella de 
184 cm i 130 kg de pes, 

rècord de la prova»

El cava rosat Vinya de Rosa, fet amb 
el raïm “garnatxa” de la vinya de Ses 
Vernes de Blanes ha guanyat la Me-
dalla d’Or del Girovi 2017.

El Concurs de Vins i Caves de Catalu-
nya Girovi creat l‘any 1995 està homo-
logat per Mestres Tastavins i Cellerers 
de Catalunya. Compta amb la col·la-
boració de l‘Institut Català del Suro i 
RETECORK-Xarxa Europea de Terri-
toris Surers i el recolzament de l‘Asso-
ciació Catalana de Sommeliers.

Girovi es distingeix d‘altres concursos 
similars perquè s‘hi presenten vins i 
caves de totes les Denominacions 
d‘Origen de tot Catalunya.

Per altra banda, el jurat el formen 
tant experts del sector vitivinícola 
-enòlegs, sommeliers, cellerers, pro-
fessors i alumnes de l‘Escola d‘Hosta-
leria, venedors, distribuïdors, restau-
radors...-, com aficionats que són 
reconeguts per l‘organització pel seu 
bon criteri en aquesta funció.
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Visita nocturna al Museu del Mar. Foto M.a. Comas

estat en què va quedar el vehicle. Foto aj. Blanes

LLoRet de maR

Lloret de Mar ha celebrat 
aquest mes de maig el Dia Inter-
nacional del Museus, el Dia Euro-
peu del Mar i la Nit dels Museus.

 
Lloret s’ha afegit a la cele-

bració del Dia Internacional 
dels Museus (DIM), que se cele-
bra anualment cada 18 de maig. 
Aquell dia es va poder entrar de 
forma gratuïta a Es Tint, al Mu-
seu del Mar i a Can Saragosssa i 
es van programar visites guiades 
a Can Saragossa a les 10.30 h i a 
es Tint i al Museu del Mar  a les 
12.00 h i a les 18.00 h de la tarda.

El Dia Internacional dels 
Museus és un esdeveniment or-
ganitzat pel Comitè Internaci-
onal dels Museus (ICOM) des 
del 1977, que té com a objectiu 
conscienciar els ciutadans sobre 
el paper dels museus en el desen-
volupament de les societats.

L’edició d’enguany estava de-
dicada al tema Museus i històries 
punyents: Dir allò que no es pot ex-

plicar als museus, tot reconeixent 
el paper que juguen els museus 
com a agents pacificadors de les 
relacions entre els diferents po-
bles del món. També posà de re-
lleu com l’acceptació d’un passat 
incòmode i dolorós és el primer 
pas per imaginar un futur comú 
en el marc de la reconciliació.

El tema pretén posicionar els 
museus com a centres que possi-
biliten poder entendre els fets in-
comprensibles dels episodis dolo-

rosos de la humanitat, ja que com 
a institucions dipositàries de la 
memòria dels pobles que són,  fo-
menten la reflexió crítica i el dià-
leg conciliador del passat mitjan-
çant la mediació, la transmissió 
de valors universals i la pluralitat 
de punts de vista expressats a 
partir de les seves col·leccions.

La celebració d’aquesta data 
fa que enguany, 622 equipaments 
museístics de tot Catalunya s’ha-
gin afegit a la celebració, ja sigui 

en forma d‘esdeveniments pun-
tuals o actes que s’allarguen du-
rant diversos dies.

Els esdeveniments més 
atractius i populars del DIM 
són les jornades de portes ober-
tes que els museus ofereixen de 
forma gratuïta als seus visitants; 
així com la celebració de la Nit 
dels Museus, una iniciativa del 
Consell d‘Europa, durant la 
qual diversos museus del país 
obren les portes més enllà del 

seu horari habitual i passada la 
mitjanit amb una extensa pro-
gramació d‘activitats. Enguany 
la Nit dels Museus se celebrà el 
dissabte 20 de maig i Lloret s’hi 
afegí celebrant també el mateix 
dia el Dia Marítim Europeu i 
la Nit dels Museus. L’esdeveni-
ment va permetre visitar durant 
tot el dissabte, de forma gratuï-
ta, el Museu del Mar i es Tint i a 
més a les 11.00 h i a les 18.00 h 
s’hi van programar visites guia-
des. La jornada es va tancar amb 
una visita guiada nocturna pel 
Museu del Mar que acabà amb 
una cantada d’havaneres a la 
terrassa del museu, amb peces 
de l’òpera Marina i de La Bella 
Dolores en directe.

La Nit dels Museus és una 
iniciativa europea que enguany 
arriba a la desena edició i on hi 
participen més de 4.000 museus 
de tot Europa. yy

bLanes / PaLaFoLLs

Els Mossos d‘Esquadra i les 
Policies Locals de Blanes i Palafo-
lls  han detingut el conductor d’un 

camió que, en tan sols tres hores, 
va protagonitzar tot un reguitzell 
de delictes. L’home, un estranger 
resident a Lloret de Mar, va agafar 

el volant begut, va xocar contra di-
versos cotxes aparcats als carrers 
de Blanes i va intentar fugir de la 
Policia Local, obligant els agents a 
perseguir-lo fins a Palafolls abans 
no el van poder arrestar. Durant 
la persecució, el camioner va cir-
cular contra direcció per diversos 
carrers i, un cop a la carretera, va 
anar fent ziga-zagues per evitar 
que Mossos i Policies Locals el 
poguessin atrapar. Se l’acusa dels 
delictes de conducció temerària, 
contra la seguretat del trànsit per 
anar begut i de desobediència i 
resistència a l‘autoritat. 

Segons va comprovar després 
la Policia, el camió que conduïa 
és propietat d’una empresa de llo-
guer amb seu a Sevilla.

El camioner detingut va co-
mençar el seu particular periple 
al barri dels Pins de Blanes. Allà, 
poc abans de dos quarts de dotze 
de la nit, va xocar contra un cot-
xe aparcat al carrer i va fugir. El 
propietari del vehicle va ser qui va 
alertar la Policia Local. 

A partir d’aquí va començar 
una llarga i perillosa persecució 
que va acabar en un carrer de 
Palafolls. yy

portes obertes als museus lloretencs

persecució policial

«Hi ha hagut portes obertes 
i activitats al museu del mar, 

es tint i can saragossa» «el dia internacional dels 
museus vol conscienciar 

els ciutadans sobre el 
paper dels museus en el 
desenvolupament de les 

societats»
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bLanes

La XXIV Mostra de Teatre de 
l’Ensenyament Públic es va fer du-
rant tres dies al Teatre de Blanes i 
a l’Esbarjo Parroquial, dos indrets 
on es van representar un total de 23 
obres. Més de 450 persones -entre 
alumnes, professors i monitors- 
han participat en aquesta experièn-
cia, que comptava amb muntatges 
procedents de 19 instituts. 

D’aquests, 16 són de comar-
ques gironines i la resta convidats 
d’altres territoris. Així, enguany 
han tornat a ser presents l’Insti-
tut Lo Pla d’Urgell de Bellpuig i 
l’Institut Banús de Cerdanyola 
del Vallès. D’altra banda, després 
d’alguns anys d’absència, tor-
nava a participar un institut del 
País Valencià, més concretament 
l’INS Francesc Ferrer i Guàrdia 
de València. Pel que fa a la repre-
sentació gironina, els alumnes 
eren de Blanes, Maçanet, Salt, 
Calonge, Tossa, Ripoll, Lloret, 
Sant Feliu de Guíxols, Palafru-
gell, Figueres, Banyoles, Celrà, 
Roses i Hostalric. 

A banda del català i castellà, 
algunes representacions es van 

fer en anglès i francès, i la música 
també esdevenia sovint el fil con-
ductor de més d’una. 

Durant els parlaments inau-
gurals, el representant dels SSTT 
d’Ensenyament, Josep Fernán-
dez, va encoratjar l’organització a 
seguir impulsant l’esdeveniment, 
i a tots els alumnes a aprofitar 
l’experiència. “L’educació canvia 
les persones que han de canviar 

el món, i vosaltres sou una peça 
fonamental. Més enllà del valor 
acadèmic, el teatre us dona l’op-
ció de poder tenir un valor afe-
git”. 

En el mateix sentit es va ex-
pressar l’alcalde de Blanes, Mi-
quel Lupiáñez: “Vosaltres heu 
de canviar el món. Us donem el 
relleu perquè ho feu des de la de-
mocràcia i des del respecte a la 

diversitat”. D’altra banda, també 
els va convidar a aprofitar aquests 
dies per compartir experiències 
amb els seus companys d’altres 
instituts i municipis, una ocasió 
única per poder enriquir-se tant 
en l’àmbit artístic com personal.

Es tracta, en definitiva, d’una 
trobada educativa teatral ple-
nament consolidada, que a cada 
any que passa creix qualitativa i 

quantitativament per part dels 
seus integrants. La mostra fina-
litzà amb el lliurament d’obse-
quis de record. Cada any s’orga-
nitza un concurs de cartells per 
triar el que identificarà la mostra, 
i en aquesta ocasió el premi ha 
estat per Laia Folarona i Ribot, 
de 2n de batxillerat de l’Institut 
Serrallarga de Blanes. 

mostRa BLANES, tEAtrE 
JovE 

Coincidint amb la XXIV Mos-
tra de Teatre d’Ensenyament Pú-
blic Secundari, el Teatre de Blanes 
allotjà una nova experiència que, 
una vegada més, dona fe de la vi-
talitat teatral que hi ha en aquest 
municipi. Presentada sota el tí-
tol Blanes, Teatre Jove, es tracta 
d’una doble representació que va 
anar a càrrec dels actors i actrius 
de dos tallers integrats per joves. 

D’una banda, els alumnes del 
Taller de Teatre d’El Mirall van 
oferir la peça F.F.S., Fast Food 
Syndrome, i de l’altra el Grup de 
Teatre Jove Ralek, del Morralla, 
Espai Creatiu, van representar 
Bosses de plàstic. yy

bLanes

Un total de 600 persones 
han participat en la 4a Marxa 
Oncolliga’t en Marxa de Blanes. 
Organitzada per la Fundació 
Oncolliga Blanes amb el suport 
de l’Ajuntament de Blanes i una 
cinquantena d’empreses i insti-
tucions, l’esdeveniment ha estat 
una festa on s’ha barrejat l’esport 
i la solidaritat.

Imma Bellatriu, delegada 
d’Oncolliga a Blanes, va tenir 
un record pel periodista català 

Carles Capdevila, víctima del 
càncer i lluitador incansable 
fins el darrer moment: “Ell sem-
pre destacava la tasca que fan 
els voluntaris i voluntàries. El 
seu llegat i tot el què ha fet per 
donar més importància i relleu 
a totes aquestes persones anòni-
mes de ben segur no quedarà en 
l’oblit. És un model a recordar i 
un exemple per a tothom”. 

La presidenta de l’entitat va 
fer seves les paraules de Car-
les Capdevila, l’esperit en po-

sitiu i d’agraïment que el ca-
racteritzaven: “Cal donar una 
major rellevància a la tasca de 
tothom: voluntaris, inferme-
res, metges... tots i totes són 
importants! Hem d’aprendre a 
ser agraïts i donar aquest punt 
d’humanitat en un moment en 
què aquests valors, lamentable-
ment, s’estan perdent.”

Els beneficis d’aquesta i d’al-
tres activitats es dediquen a aju-
dar els malalts de càncer i les se-
ves famílies. yy

bLanes

La 5a Fira del Vehicle d’Oca-
sió de Blanes, que s’ha allotjat en 
aquesta població de la Costa Brava 
del 2 al 4 de juny ha estat valorada 
positivament pels expositors, que 
han explicat que s’han mantingut 
les expectatives marcades. Durant 
els dos dies i mig que s’ha allargat 
l’esdeveniment s’han venut entre 
25 i 30 vehicles, i es calcula que 
durant els propers dies es podrà 
arribar a la 40a de vendes, pen-
dents de tancar-se encara diversos 
tractes iniciats a Blanes. 

Respecte el canvi de la data de 

celebració, que perseguia atraure 
encara més visitants, el balanç 
també ha estat bo.

Les 8 concessionàries pre-
sents han estat Garatge Plana,  
Lesseps Motor, Automoció i Ser-
veis del Nordest, Autobrava, Àn-
gel Blanch, Maresmovil, Covesa i 
Autopodium.  

Segons dades de l’Institut 
d’Estudis d’Automoció (IDEA), 
les vendes de vehicles d’ocasió a 
l’Estat espanyol han pujat fins al 
30,7 % durant el primer trimes-
tre de 2017. yy

Mostra de Teatre d’Ensenyament públic 
secundari

Oncolliga‘t en Marxa Fira del Vehicle 
d’Ocasió

una de les moltes representacions que s’han pogut veure. Foto aj. Blanes

Sortida de l’Oncolliga’t. Foto aj. Blanes

Cotxes per triar i remenar. Foto yoyo
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bLanes

La Fundació Carl Faust ha 
presentat, en un acte al Jardí Bo-
tànic Marimurtra, la programa-
ció del festival que, des de ja fa 12 
anys, organitza. 

A l’acte hi ha participat pa-
trons de la Fundació Carl Faust; 
autoritats locals com l’alcalde 
de Blanes, Miquel Lupiáñez, la 
regidora de Turisme Dafne Gal-
vany i el regidor de Medi Am-
bient, Juanjo Navarro; diferents 
patrocinadors i col·laboradors 

de Les Nits de Marimurtra.

El cartell dels 4 concerts 
programats el protagonitzaran 
l’artista gironí Víctor Branch (5 
d’agost), que oferirà un reper-
tori basat en el jazz; The Gospel 
Viu Choir (12 d’agost), que pre-
sentarà el seu darrer espectacle 
‘Gsopelizing’; Susanna del Saz 
(18 d’agost), que es reinventa 
novament amb un tribut a Julio 
Iglesias, i tancarà el festival Qui-
mi Portet (26 d’agost) amb el seu 
darrer treball ‘Ós Bipolar’.

A banda de la pròpia progra-
mació, la principal novetat de 
l’edició d’aquest 2017 és la vincu-
lació de Les Nits de Marimurtra 
amb Oncolliga Blanes, entitat que 
gestionarà el bar que es muntarà 
les quatre nits. Els beneficis ínte-
gres d’aquest servei aniran desti-
nats a la pròpia entitat. 

Les entrades per als concerts 
ja estan a la venda a la taquilla del 
Jardí Botànic Marimurtra, floris-
teries La Camèlia i el web www.
nitsmarimurtra.cat. yy

bLanes

La mostra ‘Blanes Botànic’, 
que reivindica la vocació botà-
nica de la vila, inclou nombroses 
activitats i culminarà el 18 de 
juny amb la confecció de les “Es-
tores de Corpus de Raval”, que 
enguany canvien el recorregut.

Una de les principals nove-
tats que inclou la nova entrega 
de ‘Blanes Botànic’ és que s’ha 
comptat amb la participació 
d’alumnes de diverses escoles del 
municipi, que s’han encarregat 
d’elaborar diversos elements de-

coratius de caire floral. Les seves 
creacions llueixen als fanals i fa-
çanes d’edificis situats en diver-
sos carrers del centre de la vila.

També s’han organitzat tres 
exposicions i un concurs de foto-
grafia a instagram.

La darrera activitat, el 18 de 
juny, seran les populars Estores 
de Corpus de Raval, que aquest 
2017 inclourà una destacada no-
vetat respecte els darrers anys. 
Es tracta del canvi dels car-
rers del centre de la vila per on 

transcorreran els dissenys. 

Enlloc d’allotjar-se només al 
barri de Raval, també ho farà en 
una part del carrer Ample i en 
d’altres trams de carrers on no 
es feia fins ara, amb l’objectiu 
d’apropar més la confecció de les 
catifes a la població.

Les catifes es faran a: Plaça 
Mossèn Joan Quer, la part bai-
xa del carrer Raval –entre carrer 
Ample i la plaça Mn. J. Quer-, 
carrer Ample i carrer Nou. yy

les nits de Marimurtra 2017

2a edició de ‘blanes botànic’

La presentació es va fer al temple de Linné. Foto yoyo

dependències municipals guarnides amb motius florals. Foto yoyo
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blanes amb les penyes del 
RcD Espanyol

som de primera!

bLanes / baRceLona

Blanes ha estat escollida per-
què l’any 2018 sigui la seu del 28è 
Aplec Internacional de Penyes 
del Reial Club Esportiu Espa-
nyol, que se celebra cada any un 
cop finalitza la temporada espor-
tiva professional. Aquesta distin-
ció s’ha donat a conèixer aquest  
mes de maig, durant la celebra-
ció de l’assemblea de la Federa-
ció Catalana de Penyes del RCD 
Espanyol. 

Més de 60 penyes d’arreu de 
Catalunya i l’Estat espanyol van 
assistir a la trobada, on un dels 
punts de l’ordre del dia va ser la 
presentació de l’aplec d’aquest 
2017, el de Gelida, que s’ha cele-
brat a principis de juny. També 
s’havia de decidir la seu del 2018, 
que en aquest cas serà Blanes.

L’Aplec blanc i blau compta 
cada any amb l’assistència d’un 
gran nombre de socis i simpatit-

zants “periquitos” procedents no 
tan sols d’arreu de Catalunya i 
l’estat Espanyol, sinó també d’al-
tres territoris més llunyans: Fran-
ça, Gran Bretanya, Estats Units, 
Japó, Austràlia i, naturalment, de 
la Xina, entre d’altres indrets. 

En l’actualitat hi ha més de 

200 penyes blanc-i-blaves repar-
tides per tot el món.

La delegació blanenca a l’as-
semblea de penyes estava encap-
çalada pel president blanenc, 
Ramón Luis. En representació 
de l’Ajuntament hi va anar Joa-
quim Torrecillas. yy

GiRona

El Girona FC ha fet realitat fi-
nalment el seu somni de pujar a 
Primera Divisió. L’equip gironí va 
empatar a 0 a casa amb el Sara-
gossa i es va convertir en equip de 
la màxima categoria de cara a la 
temporada vinent per primer cop 
a la seva història. 

Amb aquest valuós empat a 
Montilivi, el conjunt de Pablo 
Machín sumava un total de 70 
punts en la 41a jornada i s’assegu-
rava matemàticament la segona 
posició, que li garantia l’ascens. 

De fet, tant al Girona (per pu-
jar) com al Saragossa (per salvar-se) 
els valia l’empat i van signar un 
pacte de no-agressió durant tot el 
matx. Després de tocar la Primera 
amb la punta dels dits en els darrers 
anys (tres fases d’ascens frustrades 
en les últimes quatre temporades), 
l’eufòria gironina es va desfermar, 
amb unes graderies plenes a vessar 
amb més de 9.000 aficionats.      

La festa va continuar l’ende-
mà amb una rua, visita a l’ajun-
tament i una gran festa al passeig 
de la Copa. yy intervenció president penya de Blanes a l’assemblea. Foto ramon Luis

 Celebració a Montilivi. Foto Girona FC

presenten lloret cycling 
LLoRet de maR

Aquest projecte estratègic 
per a la destinació i dut a terme 
en col·laboració amb la consul-
tora especialitzada en turisme 
actiu i esportiu Extrem Team i 
amb el suport del Consell Co-
marcal de la Selva i la marca 
esportiva Inverse ha suposat la 
generació del material necessari 
per donar a conèixer tota l’oferta 
de la destinació a operadors tu-

rístics i públic final.
Les 12 rutes proposades són 

el resultat de l’estructuració del 
producte de ciclisme feta durant 
el primer semestre de 2017, que 
inclou també la generació de 
material audiovisual, tracks, dos 
mapes tècnics i un web específic. 

En paraules de Jaume Dul-
sat, alcalde de Lloret de Mar, “el 
ciclisme és un producte turístic 
estratègic per a Lloret de Mar 
que ens ajuda a desestacionalit-
zar la temporada turística, ja que 
es mou principalment de no-
vembre a juny. Després d’aques-
ta estructuració podem estar 
segurs de tenir un bon producte 
que ens servirà per posicionar la 
nostra ciutat com un hub per a 
molts ciclistes on allotjar-se i des 

d’on fer rutes per tot el territori”. 
En total s’han definit sis ru-

tes recomanades de carretera i 
sis rutes de muntanya, escolli-
des per oferir les opcions amb 
menys densitat de trànsit i que 
incorporen elements d’interès 
patrimonial i natural. 

Així mateix, s’han creat dos 
mapes per modalitat en cinc idi-
omes amb informació tècnica de 
les dotze rutes que també s’han 
pujat a les aplicacions d’ús ha-

bitual per als ciclistes, Wikiloc 
i Strava, on també s’ha creat el 
club d’usuaris Lloret Cycling. 

El material obtingut s’ha 
penjat en un web que engloba 
tota l’oferta pública i privada 
relacionada amb aquest produc-
te esportiu a Lloret de Mar (cy-
cling.lloretdemar.org). 

En paraules d’Elizabeth Ke-
egan, gerent de Lloret Turisme, 
“després de tot aquest treball, 

hem definit cinc raons per entre-
nar a Lloret que ens posicionen 
millor que altres destinacions: 
un clima immillorable, un ambi-
ent ciclista al territori, una gran 
varietat de carreteres i pistes per 
entrenar, 14 hotels especialitzats 
en cicloturisme i ser una ciutat 
amb serveis de gran valor per al 
ciclista com serveis tècnics i una 
gran oferta de restauració”.

 Aquest nou material es co-
mençà a difondre a la fira Sea 

Otter Europe, que es va fer a Gi-
rona del 2 al 4 de juny, en què 
Lloret Turisme disposà d’un es-
tand propi on promocionar el 
seu producte ciclista. 

Relacionat amb aquest es-
deveniment, Lloret de Mar va 
acollir un workshop organitzat 
pel Patronat de Turisme Cos-
ta Brava que comptà amb una 
quinzena d’operadors turístics 
internacionals i una desena d’es-
tabliments de Lloret i rodalia. 
Enguany, Lloret Turisme ja ha 
tingut presència a la fira espe-
cífica en ciclisme de Stuttgart i 
properament participarà a les 
fires Eurobike a Friedrichshafen 
(Alemanya) i Unibike a Madrid.  

Lloret de Mar està certificat 
com a Destinació de Turisme 
Esportiu des del 2006 i compta 
amb catorze hotels especialit-
zats, una dotzena dels quals es-
tan certificats per l’Agència Ca-
talana de Turisme. Anualment 
rep més de 3.000 ciclistes, tant 
amateurs com professionals, que 
escullen la destinació per a les 
seves estades esportives. yy

Lloret de Mar presenta Lloret Cycling. Foto M. a. Comas

«s’han definit sis rutes 
recomanades de carretera i 

sis rutes de muntanya»

«el material es va difondre 
per primera vegada a la fira 
sea otter europe, que es va 

fer a Girona del 
2 al 4 de juny»
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Europeu de moto 3

parra llueix el dorsal 26. Foto HMa racing

El pilot blanenc Miguel Parra 
disputa aquesta temporada el 
nou Campionat d’Europa de 
Moto 3. És un campionat que 
consta d’11 curses que es fan 
en 7 circuits d’Espanya i Por-
tugal. Parra defensa els colors 

de l’equip valencià HMA Ra-
cing. En el seu debut a Alba-
cete va fer dos setens llocs d’un 
total de 30 pilots. El 18 de juny 
correrà a Montmeló. Parra té 
15 anys i va en moto des què 
en tenia 3. yy

Les pistes d’atletisme de Lloret 
de Mar han acollit el campio-
nat català de les categories ju-
venil, júnior i promesa.

Al llarg de la competició es van 
batre fins a set rècords. Hi van 
participar un miler d’atletes. yy

La Segona Catalana de Futbol 
ha acabat amb la permanència 
del Palafolls CD i el descens 
del CD Blanes. La novetat de 
l’any vinent serà el Tossa, que 

ha guanyat la lliga de Terce-
ra Catalana sense perdre cap 
partit. A Primera Catalana, el 
Lloret ha acabat el campionat 
entre els millors. yy

català d’Atletisme

palafolls cD, OK  - cD blanes, KO

Bouba Sabaly va ser un dels protagonistes. Foto M.a. Comas

Blanes-palafolls. Foto yoyo

saLut

dr. Josep marès bermúdez
@maresjosep
www.ipmaresriera.cat

dr. JoseP maRès beRmúdez , Pediatre

Aquesta va ser una de les 
conclusions del simpo-
si Fundació Catalana de 

Pediatria sobre la malaltia me-
ningocòccica i la seva prevenció, 
que es va dur a terme a Blanes a 
la Casa Saladrigas el passat dia 12 
de maig en el decurs de la XXIII 
Reunió Anual de la Societat Ca-
talana de Pediatria. El debat, 
moderat pel Dr. Valentí Pineda, 
president de la Societat Catalana 
de Pediatria, va comptar amb les 
ponències del Dr. Ferran Mora-
ga-Llop,  vicepresident de l’Asso-
ciació Espanyola de Vacunologia, 
i el Dr. Josep Marès, pediatre de 
Blanes expert en vacunes, hi va-
ren assistir més de 130 pediatres 
d’arreu de Catalunya.

El Dr. Moraga va remarcar les 
característiques devastadores 
d’aquesta greu malaltia, que cursa 
en ones epidèmiques al llarg dels 
anys, que tan sols en 24 hores pot 
fer que un nen sa passi a una situ-
ació d’extrema gravetat, amb una 
mortalitat fins al 10% dels casos 
i amb seqüeles de per vida en un 
20-30% dels que la pateixen. Exis-
teixen al món fins a sis tipus de 
meningococs causants de malal-
tia, anomenats amb les lletres A, 
B, C, W, Y i X, essent el B el més 
freqüent en el nostre medi, seguit 
del C, observant-se en els darrers 
anys un discret increment de ca-
sos de W i algun cas aïllat de Y. 
La millor notícia va ser que afor-
tunadament vivim un època de 
molt baixa incidència de malaltia 
meningocòccica, actualment les 
taxes més baixes de tota la histò-
ria recent d’aquesta malaltia. Tot 
i la baixa incidència les taxes més 
altes s’observen en nens menors 
de 5 anys i molt especialment en 
nens menors d’1 any, fet que fa 
que més del 50% dels casos actu-
als siguin en lactants i nens petits. 

El Dr. Marès va recordar que la 
millor estratègia preventiva per 
evitar una malaltia infecciosa és 
la vacunació, que representa tant 
un benefici individual pel vacu-
nat com de forma indirecta per 
tota la comunitat. Va insistir en 
la necessitat de mantenir la vacu-
nació enfront del meningococ C, 
actualment sistemàtica i finan-
çada al nostra país, fent especial 

esment en la rellevància de la dosi 
de reforç en la preadolescència als 
11-12 anys, ja que aquesta mesura 
té el major impacte en la reducció 
de joves portadors faringis asimp-
tomàtics de meningococ, reduint 
molt significativament la trans-
missió a la resta de persones: nens 
i adults, i com a conseqüència 
minvant la incidència de la malal-
tia. Per aquesta mateixa raó, i a la 
vista dels canvis epidemiològics, 
és desitjable en un futur pròxim 
substituir aquesta vacuna dels 
11-12 anys per una més amplia, 
ja disponible, enfront dels menin-
gococs ACWY. En quan a la vacu-
nació enfront del meningococ B, 
va remarcar que la vacuna actual-
ment disponible és segura i efec-
tiva, com han demostrat les dades 
comunicades per Regne Unit on 
la vacuna és ja sistemàtica i finan-
çada pels nens menors d’1 any. En 
aquest país des de la introducció 
de la vacunació enfront meningo-
coc B han reduït més d’un 50% el 
nombre de casos en nens petits, 
amb una efectivitat global de la 
vacuna del 83%, dades excel·lents 
sobre l’impacte de la campanya 
vacunal. A Catalunya on les taxes 
de màxima incidència de malal-
tia per meningococ B són en els 
menors de 5 anys i molt especial-
ment en el primer any de la vida, 

la vacunació cal prioritzar-la en 
aquest grup d’edat, essent molt 
recomanable la vacunació precoç 
a partir dels 2-3 mesos de vida. 
En els nens més grans, tot i que 
el risc no és zero, és actualment 
molt baix, i per tant són les famí-
lies d’acord amb el seu pediatre 
que han de valorar la necessitat o 
no de vacunació, ja que la vacu-
na es pot administrar a totes les 
edats, essent segura i efectiva. Si 
en un futur es produeixen canvis 
epidemiològics caldrà reconside-
rar la decisió en base a la situació 
de risc individual i col·lectiu.

La disponibilitat de les vacunes 
antimeningocòcciques actuals 
que permeten fer front a la pre-
venció dels 5 grups patògens més 
rellevants: A, B, C, W i Y obre un 
ventall preventiu que els pediatres 
més veterans havíem somiat anys 
enrere, quan vàrem viure ones 
epidèmiques de malaltia menin-
gocòccica que ens feien veure 
dia rere dia les terribles conse-
qüències d’aquesta infecció. No 
ens oblidem d’aquesta malaltia, 
ja que aquest microorganisme 
és ben present entre nosaltres. 
La prevenció amb vacunes, cor-
rectament orientada, és la única 
estratègia que pot evitar els seus 
efectes devastadors. yy

cal prioritzar la vacunació 
enfront meningococ b als 
menors de 5 anys



26   La maRina juny DE 2017

bLanes

L’aGenda

DIA 16
VISITA TEATRALITZADA A CAN 
FONT “Memòries del passat”. 
Preu: 5/2,50 €. Tiquets: Museu 
del Mar. 21 h

SOphIE WELLS & ThE SWINg 
CATS. Hotel Delamar. 22 h

DIES 16 I 17
FESTIVAL FOLKLÒRIC
SUMMER TALENT LEAgUE
Plaça Pere Torrent. 19.30-22 h

DIES 17 I 18
TROFEU VILA DE LLORET 
pATINATgE ARTÍSTIC
Pavelló Esports Municipal. 8-22 h

DIA 17
MARXA NÒRDICA / NORDIC 
WALKINg. Museu del Mar. 10 h.
Inscripcions: 4 € Oficines Turisme

VII FIRA DELS AMERICANOS 
Museu del Mar. 10 h cast / 12 h 
cat / Preu: 5 / 2,50 €. Plaça de la 
Vila- Pg Verdaguer. 10-23 h

SORTIDA gUIADA SNORKEL
Inscripcions: 10 € Oficines Turisme. 

Casa del Mar-Fenals. 10 h

VISITA A CAN FONT
“Memòries del passat” (Català). 
Preu: 5/2,50 €. Tiquets: Museu 
del Mar. Museu del Mar. 21 h

SARDANES: COBLA LA BISBAL 
JOVE. Plaça de la Vila. 22 h

DIA 19
SUMMER TALENT LEAgUE
Plaça Pere Torrent. 19.30-22 h / 
FESTIVAL FOLKLÒRIC

8A.TROBADA DE CORALS
Església Sant Romà. 19.30 h

DIA 21
FESTIVAL FIESTALONIA
Plaça Pere Torrent. 18 h

FEM UNA FESTA
Espectacle a càrrec de Jordi 
Tonietti. Casa Cultura. 18.30 h

DEL 21 AL 24
VIII TORNEIg VITRY CUp
+ JÚNIOR gIMNÀSTICA 
RÍTMICA. Pavelló Esport 
Municipal. 9-22 h

DIA 22
CINEMA: “SULLY”
Teatre Municipal. 21 h

SOUThAMpTON UNIVERSITY 
CONCERT. 
Plaça de la Vila. 21 h
FESTIVAL FIESTALONIA
Plaça Pere Torrent. 21 h

DIA 23
ARRIBADA DE LA FLAMA DEL 
CANIgÓ. Plaça de la Vila

VISITA TEATRALITZADA A CAN 
FONT. “Memòries del passat”. 
Preu: 5/2,50 €. Tiquets: Museu 
del Mar. Museu del Mar. 21 h

NITS DE JAZZ AL DELAMAR
BRUTUS. Hotel Delamar. 22 h

DIA 24
SORTIDA gUIADA SNORKEL
Casa del Mar-Fenals. 10 h / 
Inscripcions: 10 € Oficines 
Turisme

RUTA INDIANA-CAN FONT
Museu del Mar. 10 h cast / 12h 
cat / Preu: 5 / 2,50 €

CONCERT BANDA NORUEgA
Plaça de la Vila. 16 h

CANTADA pOpULARS 
D’hAVANERES / TALLERS
Capella dels Sants Metges.
18-20 h

SARDANES COBLA SANT 
JORDI-CIUTAT DE BARCELONA. 
Plaça de la Vila. 22 h

DEL 25 AL 27
FESTIVAL FOLKLÒRIC
Plaça Pere Torrent. 19-21.30 h

DIA 25
EVERY BODY FESTIVAL
Roca d’En Maig. 20.30 22 h

DIA 26
8è VITRY CUp + JUNIOR DE 
gIMNÀSTICA RÍTIMICA. 
Pavelló Esport Municipal. 9-20 h

DIA 27
FESTIVAL MONÒLIT
Plaça Pere Torrent . 19 h

FESTIVAL TODES
Roca d’En Maig. 20 h

DEL 28 AL 30
FESTIVAL FOLKLÒRIC
Plaça Pere Torrent. 18-22 h

DIA 28
FESTA pOpULAR
REVETLLA SANT pERE
Barri dels Pescadors. 22 h

FESTIVAL FIESTALONIA
Plaça de la Vila. 21-23.30 h

CONCERT DE COROS
Església Sant Romà. 20 h
 
DIA 30

VISITA TEATRALITZADA A 
CAN FONT. 
“Memòries del passat”. 
Preu: 5/2,50 €. 
Tiquets: Museu del Mar

ALIAS & FUMERO DUO
Hotel Delamar. 22 h
NITS DE JAZZ

FESTIVAL FOLKLÒRIC
MEDITERRANEAN
Roca d’en Maig. 20 h

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE BLANES

LLoRet AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

DIA 15
pRIMER CASINO DE BLANES /  
CONFERèNCIES 
Grup Mifas. 
De 20.20 a 21.45 h

DEL 16 AL 2 DE JULIOL
EXpOSICIÓ DEL TALLER DE 
MANUALITATS. 
Associació Veïns de Raval
Sala García-Tornel

DIA 16
V JORNADA ESpORTIVA 
ESCOLA MOSSèN JOAN BATLLE 
Ciutat Esportiva. 
De 9 a 13 h

II TORNEIg INTERESCOLAR 
D’ESCACS
Ciutat Esportiva. de 16 a 19.30 h

DIES 16, 17 I 18 
FESTES AV l’Antiga-Els Padrets

DIA 17 
MOSTRA gASTRONÒMICA I 
FESTA DE LA DIVERSITAT 
Pl. Països Catalans / Biblioteca 
Comarcal

FESTIVAL ESTIU TWIRLINg
Club Twirling Blanes
Ciutat Esportiva.
De 17 a 20.30 h

FESTIVAL ESTIU gIMNÀSTICA 
RÍTMICA
Club Rítmica Blanes - Vitry
Ciutat Esportiva d’11  a 13 h

DEL 17 AL 2 DE JULIOL 
TREBALLS DE RECERCA DE 
BATXILLERAT.
Sala Casa Oms

DIES 17 I 18
FESTES AV S’AUgUER
A les 17 h

DIA 18
CATIFES DE CORpUS DE RAVAL 
Carrers de Blanes.
A partir de les 8 h

DIA 22
pRIMER CASINO DE BLANES 
Agrupació Artística Aragonesa
De 20.20 a 21.45 h

DIES 23 I 24
REVETLLA pOpULAR DE SANT 
JOAN. AEiG Pinya de Rosa. 
Passeig de Mar

DIA 24
15A FESTA CONTES DE SANT 
JOAN
Jardí Botànic Marimurtra / 
Entrada gratuïta. A les 19 h

V ESCALADA AL CASTELL DE 
SANT JOAN
Grup Fondistes Blanes. 
19.30 h

SOpAR SOLIDARI per la 
parròquia de Sant Pau de 
Dapaong (Togo). Pl. Mare de Déu 
del Vilar. A les 19 h

DIES 24, 25 
FIRA D’ARTESANIA 
Passeig Pau Casals. Tot el dia

DEL 26 A L’1 DE JULIOL
CAMPUS FCB – DIARI SPORT 
Camp Municipal de Futbol Can 
Borell

DIES 30, 1 I 2 DE JULIOL
FESTES DEL BARRI RACÓ D’EN 
pORTES I QUATRE VENTS

BIBLIOTECA COMARCAL

DEL 12 AL 30
EXpOSICIÓ al vestíbul de la 
Biblioteca: Promocionem la 
Cultura, Fomentem la Lectura. 
Entitat convidada: Mola, mola, 
club d’escafandrisme. 

DIA 13
pRESENTACIÓ DEL LLIBRE Si 
eS fa foSc, amb el Col·lectiu 
Cornèlia Abril. Presentació 
a càrrec del Grup de Teatre 
El Mirall. A les 19 h a la Sala 
Roberto Bolaño.

DIA 15
CLUB DE LECTURA INFANTIL: 
Aventures extraordinàries d’en 
Massagran  de Josep Maria Folch 
i Torres. A les 17.30 h a la Sala 
Infantil.

DIES 16 I 17
DONACIÓ DE SANg. A la planta 
baixa 

DIA 20
pRESENTACIÓ DEL LLIBRE 
eScaLeS amUnt, de l’autora 
local Sra. Maria Aladern.  
Presentació a càrrec de 
l’escriptor local Sr. Joan Adell. A 
les 20 h a la Sala Roberto Bolaño.

DIA 22
CLUB DE LECTURA JUVENIL 
Ana de las tejas verdes de Lucy 
Maud Montgomery, per a joves a 
partir de 12 anys. A les 17 h a la 
Biblioteca Jove.

XERRADA  VIDA MARINA I 
SOSTENIBILITAT, a càrrec de la 
Sra. Carla Huete Staufer. 19 h a la 
Sala Roberto Bolaño. 

DIA 30
TALLER: TAST DE RESpIRACIÓ 
SOTA L’AIgUA amb membres de 
l’entita Mola mola. A les 18 h al 
patí de la magnòlia
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Festa maJoR de sant QuiRze i santa JuLita de caLeLLa

AGENDA FACILITADA PER RÀDIO MARINA

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE CALELLA

DEL 15 AL 18 DE JUNY

DIA 15 
SOpAR AL CARRER
21.30 h

DIA 16 
8 h: OFICI DE LA SECRETÀRIA
A la capella de Sant Quirze i 
Santa Julita.

10 - 12 h FESTA DE L’ENERgIA 
SOSTENIBLE. 
A la plaça de Catalunya.

10.45 h: SORTIDA DE 
LA CERCAVILA DELS 
TRABUCAIRES de l’Associació 
Cultural Mare de Déu del Roser

12 h: MISSA CONCELEBRADA
A l’església parroquial.

12: FESTA HoLa a L’eStiU
A la plaça Lluís Gallart.

12.10 h: CERCAVILA DELS 
TRABUCAIRES

12.30 h: VERMUT AMB LATIN 
JAZZ COMBO QUARTET
A la plaça de Catalunya.

16.30 h: BALL AMB EL DUET 
ÀRIA, adreçat a la gent gran.
A la plaça del Maresme.

17 h: ESpECTACLE INFANTIL, 
nanU ferrari. 
Al carrer de Sagnier.

18 h: CONCERT I BALL A 
CÀRREC DE L’ORQUESTRA 
pARFILLS. 
Al passeig de Manuel Puigvert.

18 h: INAUgURACIÓ DE 
L’EXpOSICIÓ “DOMINICA 
SáNChEZ. pERFILS D’OMBRA, 
ESCULTURES I DIBUIXOS”. 
A la Sala d’exposicions de 
l’Ajuntament Vell.

18.30 h: CERCAVILA A CÀRREC 
DELS gEgANTERS I gRALLERS 
DE CALELLA

DIA 17 
09  - 14 h: FESTA DE L’ESpORT 
CALELLA’2017. 
Al passeig de Manuel Puigvert i a 
la platja Gran de Calella.

09 h: TORNEIg ESCOLETA DE 
FUTBOL 7.
Al Camp de Futbol de Mar.

10 h: CAMpIONAT DE 
CATALUNYA DE VOLEIBOL 
pLATJA. A la platja de Garbí, 
Vichy Catalan Volley

10 - 14 h: 11A TROBADA 
D’INTERCANVI DE pLAQUES 
DE CAvA I COL·LECCIONISME
A la plaça de l’Església

19 h: INAUgURACIÓ DE 
L’EXpOSICIÓ COMpLEMENTS 
DE MODA, 1850-1950. Al 
Museu-Arxiu Municipal Josep M. 
Codina i Bagué

19.30 h: pLANTADA DE LA 
9A TROBADA DE BESTIARI.  
A la riera de Capaspre, entre 
Diputació i Jovara. 

21 h: FESTIVAL DE pATINATgE 
ARTÍSTIC. A la pista poliesportiva 
coberta de la Zona Esportiva La 
Muntanyeta.

21.30 h: SOpAR AL CARRER 
ORgANITZAT pER L’AV CODINA. 
Al carrer de Puig de Popa

22 h: SORTIDA DE LA 

CERCAVILA DE LA 9A 
TROBADA DE BESTIARI.
A la riera de Capaspre.

00 h: CONCERT AMB ELS 
gRUpS ThE SUN CATS I LA 
BANDA DEL COChE ROJO. 
Al Pati de l’Ós.

DIA 18
CATIFES DE CORpUS
Durant tot el dia, als carrers.

08 h: INSCRIpCIONS I 
SEgELLAT DE TELES pER AL 
18è CONCURS DE pINTURA 
RÀpIDA. Plaça de l’Església.

8.30 h: SORTIDA DE LA 2A 
MARXA CICLOTURISTA 
INTERNACIONAL DE CALELLA
A la riera de Capaspre.

9 h: TORNEIg ESCOLETA DE 
FUTBOL 7. 
Al Camp de Futbol de Mar.

9.30 h: pLANTADA DE LA 2A 
TROBADA DE gEgANTONETS.
A la plaça de Catalunya.

10 h: VIChY CATALAN VOLLEY 
CAMpIONAT DE CATALUNYA 
DE VOLEIBOL pLATJA. 
A la platja de Garbí.

10.30 h: JOCS pER ALS 
pARTICIpANTS A LA 2A 
TROBADA DE gEgANTONETS.
A la plaça de Catalunya.

11.30 h: CERCAVILA DE LA 2A 
TROBADA DE gEgANTONETS., 
A la plaça Catalunya.

14  - 18 h: EXpOSICIÓ DEL 
18è CONCURS DE pINTURA 
RÀpIDA. A la plaça de l’Església.
 
28A FESTA DE L’ARROSSADA 
A pEQUÍN. Al migdia, a la plaça 
d’Espanya.

17.30 h: LLIURAMENT DE 
pREMIS DEL 18è CONCURS DE 
pINTURA RÀpIDA. A la plaça de 
l’Església.

19 h: ESpECTACLE DE 
DANSA DE FI DE CURS DE 
L’ASSOCIACIÓ ORIENTALIUM.
A l’espai Mercat.

19 h: INICI DE LA CERCAVILA 
DELS gEgANTERS I gRALLERS 
DE CALELLA

19.30 h: AUDICIÓ DE 
SARDANES a càrrec de la cobla 
La Principal de Cassà. Al passeig 
de Manuel Puigvert.

DIA 15
Pineda de mar
LABORATORI DE LECTURA: eL 
món de La nit. 
Biblioteca M. Serra i Moret. 18 h.

DIA 16 
Pineda de mar
pRESENTACIÓ DELS LLIBRES: 
Pineda en imatgeS a càrrec 
dels autors Joan Legaz i Raimon 
Miranda, i númeroS PrimoS, 
gemeLoS Y meridiano 
(sencilla partitura musica) a 
càrrec de la seva autora Marta 
Fornieles. Biblioteca M. Serra i 
Moret. 20 h.

CINEFORUM
c/Joan Maragall, 19. 20 h.

EN SINTONIA: JAM
Can Comas. 22 h

tordera
gALA DE L’ESpORT 
TORDERENC
A les 19.30 h a la plaça de 
l’Església.

Palafolls
4DJAZZ. Concert de Juliane 
Heinemann i Marco Mezquida.
Teatre de Palafolls, a les 20.30 h.

DIA 17
Pineda de mar
TAULA RODONA: LA MILLOR 
VIDA éS UNA BONA MORT. La 
visió de diferents professionals 
implicades en el procés de morir 
dignament. Biblioteca M. Serra i 
Moret. 10:30 h.

INAUgURACIÓ DE 
L’EXpOSICIÓ: “DE L’AURA 
pERSISTENT”. Exposició de 
pintura contemporània fins 
el 17 de setembre amb obres 
de  Josep Maria Avilés, Anna 
Comellas, Uwe Geest, Lluís Ivern, 
Manel Marzo-Mart, Adelaida 
Murillo, Agustí Penadès i Pilar 
Perdices, i el suport del filòsof i 
crític d’art Arnau Puig.
Fundació Tharrats. 12 h.

XERRADES: TEMES 
D’hIpOTEQUES, LLOgUERS 

SOCIALS I MEDIACIÓ AMB 
BANCS ER LLOgUERS SOCIALS 
EN OCUpACIÓ
Espai Sara Llorens. 16 h.

V TROBADA DE FERES
Plantada de Feres de diversos 
indrets de Catalunya.
Plaça Catalunya. 19.30 h.

CERCAVILA DE FOC. A càrrec de 
les Forces Infernals de Poblenou
21.30 h.

CONCERT D’ELENA gADEL. 
Presentant el seu darrer treball 
“Delicada” en benefici de l’AECC 
Pineda. L’Auditori. 22:30 h.

TEATRE: “YOU CAN’T STOp 
ThE BEAT”. A càrrec del grup 
coreògrafs de l’Escola de Teatre 
Artur Iscla. Sala Gran del CCR. 
22 h.

Palafolls
TALLER. “ANEM DE VACANCES! 
Vine a la festa del taller de 
manualitats!” Biblioteca Enric 

Miralles, a les 10.30h.
 
FESTIVAL. Fi del curs de dansa. 
Al Teatre a les 12h. 

FESTA hOLI. A la placa Poppi, 
a partir de les 16h. Activitat 
solidaria amb musica i colors. 

TALLER D’ELABORACIÓ DE 
RATAFIA. A l’antiga escola de 
Sant Genís, a les 16h.
 
AgERMANAMENT amb d’Ax les 
Thermes. Sopar popular i música 
al Casal d’Avis.

Santa Susanna
FestivaLET (FESTIvAL 
FAMILIAR DE PETIT FORMAT). 
Actuació Circ Confetti, a les 19 
hores al Local Social.

DIA 18
Pineda de mar
“BENVINgUDA A L’ESTIU”. 
Jornades de Portes Obertes al 
CEM Can Xaubet. 

VARADA DE BARQUES I 
pROCESSÓ MARINERA
Platja dels Pescadors. 11 h.

DINAR MARINER
Plaça Sant Pere Pescador. 14 h.

pROCESSÓ DE CORpUS CRISTÍ
Carrer A. Doltra, Ciutadans, 
Pl. Catalunya

NOU ESpECTACLE DE 
pLAYBACK DEL gRUp “AMICS 
DE LA MÚSICA”. 
Sala Gran del Centre Cultural i 
Recreatiu

CONCERT D’ANIVERSARI DE LA 
CORAL pINEDENCA. 
Juntament amb la Coral Veus 
d’Arenys de Munt. Parròquia 
Santa Maria de Pineda.

malgrat de mar
DIADA UNIVERSAL DE LA 
SARDANA I DIADA DEL SOCI

OFRENA FLORAL
Monument de la Sardana. 13 h.
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maResme AGENDA FACILITADA PER RÀDIO MARINA

L’aGenda

BALLADA DE SARDANES
Plaça J. Anselm Clavé. 19.30 h.

Palafolls
FESTIVAL. FLAMENC FUSIÓ.
Teatre, a les 11.30h.

FESTIVAL. DANçA DEL 
VENTRE. 
Al Teatre de Palafolls, a les 20h.

Santa Susanna
FIRA CUIDA’T I SANA’T. 
Conferències, tallers, expositors, 
restauració, zona infantil.
Can Ratés. De 9,30 a 20 h.

AUDICIÓ DE SARDANES amb 
la cobla Principal de Banyoles. 
A la plaça Catalunya. 19 h.

DIA 19
Palafolls
TALLER. L’ECOgRAFIA 4D pER 
A DONES EMBARASSADES. 
Al Casal de la Dona, a les 9.30h.

DEL 19 AL 22
tordera
pROJECCIÓ DE 
L’AUDIOVISUAL “EL 
MONTNEgRE I EL 
CORREDOR” a la sala polivalent 
de la Biblioteca. 

DIA 20
calella
CERCAVILA DELS gRUpS 
DEL FESTIVAL INTERNAC. 
DE FOLKLORE I BANDES 
DE MÚSICA Carrers Riera 
Capaspre, Jovara, Ànimes, 
Església i pl. Ajuntament. 
17:30h.

ACTUACIONS FESTIVAL 
INTERNAC. DE FOLKLORE I 
BANDES DE MÚSICA
Plaça Ajuntament. 18 h.

Les cercaviles i actuacions es 
faran cada dia fins a final de 
mes.

Palafolls
DONES QUE pARLEN. 
CONVERSES ENTRE 
ESCRIpTORES amb Alícia Kopf i 
Sílvia Bel Fransi. Biblioteca Enric 
Miralles, a les 20 h.

DIA 21
malgrat de mar
CONCERT DE gUITARRA 
CLÀSSICA. Sala de la Biblioteca 
La Cooperativa. A càrrec de 
Carles Geli Palafolls. 20 h. 

TALLER
Pinzellades de català. Biblioteca 
Enric Miralles, a les 19h. 

pISCINA MUNICIpAL
INICI DE LA TEMpORADA 
AMB JORNADA DE pORTES 
OBERTES

22 DE JUNY
calella
CINECLUB: caroL 
(DRAMA-ROMàNTIC) 
VOS. Sala Mozart. 21 h.

DIA 23
calella
REBUDA DE LA FLAMA 
DEL CANIgÓ AMB 
CONCENTRACIÓ I CERCAVILA, 
LECTURA DEL MANIFEST, 
ENCESA DE LA FOgUERA, 
SOpAR pOpULAR 
I BALL.

Pineda de mar
ARRIBADA DE LA FLAMA DEL 
CANIgÓ A pINEDA. 
Platja del Pescadors. 19 h.

REVETLLES A DIVERSOS 
INDRETS DEL MUNICIpI I 
gRAN FOgUERA DE SANT 
JOAN A LA pLATJA DEL pINS

malgrat de mar
ARRIBADA FLAMA DEL 
CANIgÓ. Monument de la 
Sardana. 20 h.

REVETLLA SANT JOAN
Sopar popular i ball amb 
Ruc’n’Roll i els Embolingats.
Plaça Xesco Boix. 22 h

tordera
ARRIBADA DE LA FLAMA 
DEL CANIgÓ I AUDICIÓ DE 
SARDANES AMB LA COBLA 
CONTEMpORÀNIA
A les 22 a la Plaça de l’Església. 

Santa Susanna
ARRIBADA DE LA FLAMA DEL 
CANIgÓ.

Palafolls
REVETLLA DE SANT JOAN. 
Glorieta del Dr. Torner, a les 21h.

DEL 23 AL 25 
tordera
FESTA DEL VEïNAT DE SANT 
ANDREU, SANT JAUME I MAS 
MARTÍ

DIA 24
calella
INICI DEL CALELLA FILM 
FESTIVAL que durarà fins al 2 
de juliol. A la Sala Mozart.

Pineda de mar
OFICI SOLEMNE EN hONOR 
DE SANT JOAN BApTISTA
Parròquia de Santa Maria. 12 h.

32a MOSTRA DE COQUES 
I pOSTRES CASOLANS. 
AMENITZADA pELS ACTORS 
D’EL FLORIDO pENSIL
Lloc: Plaça Les Mèlies. 17 h.

BALLADA  DE SARDANES
A càrrec de la Cobla La Principal 
de Llobregat. Lloc: Plaça Les 
Mèlies. 19 h.

CONCERT DE SANT JOAN. 
Catalunya al Cor. Cor i 
Orquestra Simfònica Harmonia
Espai Sant Jordi. 22 h.

BALL DE gEgANTS
Plaça Les Mèlies 20 h.

Palafolls
NIT D’ORACLES. 
Fòrum Palatiolo, a les 21h.

DIA 25
Pineda de mar
TEATRE: “YOU CAN’T STOp 
ThE BEAT”. 
Sala Gran del CCR. 19 h.

SARDANES
Plaça Les Mèlies. 19:30 h.

malgrat de mar
BALLADA DE SARDANES
Cobla Blanes. Plaça J. Anselm 
Clavé. 19.30 h
 
Santa Susanna
DIADA DE LA MÚSICA.
Amb diferents actuacions de 
percutes, gospel, instruments, 
cant, coral, sardanes, grup de rock. 
Line dance. De 10 a 21 hores, al 
pati de la Masia de Can Ratés

Palafolls
EXhIBICIO DE TAEKWONDO. 
Al Palauet, a les 10h.

DIA 27
calella
INICI DE LA MOSTRA “pUIg I 
CADAFALCh I EL MARESME: 
UNA VISIÓ DOCUMENTAL.” 
Produïda per l’Arxiu Comarcal 
del Maresme amb la 
col·laboració de l’Arxiu Històric 
Municipal de Calella. Es podrà 
visitar fins el 20 de juliol de 
2017. Plaça J. Anselm Clavé.

Palafolls
TALLER DE CUINA. Fem Gelats! 
Al Local Jove Can Batlle. 17 h.

DIES 28, 29 I 30
tordera
FESTA AL VEïNAT DE SANT 
pERE

DIA 28
Pineda de mar
TROBADA DEL CLUB DE 
LECTURA. A càrrec de Toni Sala. 
Es comentarà el llibre: “Temps 
de segona mà: la fi de l’Home 
roig” de Svetlana Alekssiévitx. 
Biblioteca M. Serra i Moret. 
20:30 h.

DIA 29
Pineda de mar
LLEgIR EL TEATRE, dirigit per 
Pol Beltràn. Es comentarà el 
llibre “ Opció 8”. Biblioteca M. 
Serra i Moret. 20 h.

Palafolls
CLUB DE LECTURA. Biblioteca 
Enric Miralles, a les 19 h.

DIA 30
calella
CONFERèNCIA “EL TREN 
DE LA COSTA. 75 ANYS DE 
TRACCIÓ A VApOR A RENFE” 
a càrrec de Jordi Valero, tècnic 
de material ferroviari a la Renfe.
Biblioteca Can Salvador de la 
Plaça. 19 h.

Pineda de mar
pROJECCIÓ DEL 
DOCUMENTAL: 
“ECONOMIA-COLECTIvA”
Can Comas. 18.30 h.

tordera
AUDICIÓ DE SARDANES 
AMB LA COBLA FLAMA DE 
FARNERS. 
A les 22 h a la Plaça de l’Església.

Palafolls
4DJAZZ. tU recUerdo Y 
Yo. Estrena absoluta de “Tu 
recuerdo y yo”, un homenatge 
en clau de jazz a José Alfredo 
Jimenez, l’autor més important 
de ranxeres mexicanes.
Teatre de Palafolls, a les 20.30 h.
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RodaLies autobusos

tRANsPORts PÚblics

 bLanes  - baRceLona (Renfe)

FEiNERs

6.05 6.17 6.33 6.48 7.05 7.17

7.35 7.47 8.17 8.48 9.16 9.46

10.17 10.47 11.17 11.47 12.17 12.47

13.17 13.47 14.13 14.46 15.16 15.47

16.16 16.47 17.16 17.47 18.16 18.47

19.16 19.46 20.13 20.44 21.15 21.55

 bLanes  - GiRona (Renfe)

FEiNERs (transbord Maçanet - Massanes)

7.16 8.16 10.15 12.16 14.14 16.15

18.15 20.14 22.18 - - -

- - - - - -

FEiNERs (directes)

7.46 9.15 11.16 13.16 15.15 17.15

19.15 21.12 - - - -

FEstius (transbord Maçanet - Massanes)

7.45 9.45 10.45 11.37 12.37 15.44

16.44 17.37 18.42 19.44 12.13 -

- - - - - -

FEstius (directes) 8.45 14.44 20.45

 GiRona (Estació de bus) - LLoRet de maR

FEiNERs (totes les parades)

7.15 9.00 11.15 13.15 14.45 15.15 17.15

19.15 21.15 - - - - -

dissAbtEs , diuMENGEs i FEstius

9.30 11.30 15.30 17.30 20.30 - -

sEMidiREctEs (Girona - Vidreres - lloret de Mar )

6.45 7.45 8.15 9.30 10.15 10.45 11.45

12.30 13.45 14.15 16.00 16.45 17.45 18.30

20.00 20.30 22.00 - - - -

dissAbtEs, diuMENGEs i FEstius

8.30 10.30 12.30 13.30 14.30 16.30 18.30

19.30 21.30 22.30 - - - -

  baRceLona (Aeroport del Prat) - bLanes (Estació)

10.15 11.15 12.15 13.15 15.15 16.15 17.15

18.15 20.15 22.45 - - - -

 bLanes (Estació) - baRceLona (Aeroport del Prat)

3.30 5.00 6.00 7.00 9.30 13.00 15.45

17.00 19.00 - - - - -

 LLoRet de maR- bLanes (centre)

FEiNERs 7.15 - 21.15 cada 15 min

FEstius 7.15 - 21.15 cada 20 min

 bLanes (centre) - LLoRet de maR

FEiNERs 7.00 - 21.45 cada 15 min

FEstius 7.00 - 21.40 cada 20 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 (totes les parades)

6.15 8.00 10.15 12.15 13.45 14.15 16.15 18.15

20.15 - - - - - - -

dissAbtEs, diuMENGEs i FEstius

8.30 10.30 14.30 16.30 19.30 - - -

sEMi diREctEs (lloret de Mar - Vidreres - Girona)

7.00 7.30 8.30 9.15 9.45 10.45 11.30 12.45

13.15 14.45 15.30 16.45 17.30 19.00 19.45 21.15

22.45 - - - - - - -

dissAbtEs, diuMENGEs i FEstius

7.30 9.30 11.30 12.30 13.30 15.30 17.30 18.30

20.30 21.30 - - - - - -

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 15.50 -

LLoRet de maR (Estació de bus)  - baRceLona

5.00 7.00 8.00 9.00 11.00 12.00 12.30 14.00

16.00 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 -

baRceLona - LLoRet de maR (Estació de bus) 

8.15 8.45 10.30 11.45 12.30 13.15 13.45 14.45

15.45 16.45 17.45 18.15 18.45 19.15 19.45 20.15

20.45 21.15 21.45 - - - - -

 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 -

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)

7.00 9.30 10.00 14.30 17.00 19.00 -

 baRceLona (Estació del Nord) - bLanes (Estació)

9.00 14.00 17.30 19.00 23.25 - -



30   La maRina juny DE 2017

Farmàcies de guàrdia
bLanes

LLoRet

adreces i telèfons

adreces i telèfons

Juny - Juliol

Juny - Juliol

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 maRia tibau
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

Ramon
tuRon 
moReLL
GuiLLem
GRima
aLtimiR 
adeLL 
adeLL 
PuJoL 
oms
baRtRina
suReda-casamoR
Ramon
tuRon 
moReLL
GuiLLem
GRima 
aLtimiR 
adeLL 
adeLL 
PuJoL 
oms
baRtRina
suReda-casamoR
Ramon
tuRon 
moReLL

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

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

economia LocaL

The Workshop

Restaurant port pesquer

El restaurant b&b de blanes 
estrena gerència

entrada a the Workshop

el restaurant disposa d’una gran terrassa

responsables del B & B

bLanes

Un nou concepte en botiga de 
bicicleta arriba a Blanes de la mà 
d’en Jordi Martínez.

The WorkShop és un espai 
on gaudir del món de la bicicle-
ta i trobar-se amb persones que 
comparteixen la passió per les 
dues rodes. Al mig de la boti-
ga, com a protagonista s’hi pot 
trobar el taller i observar com 
treballen les mans expertes d’en 
Jordi des de tots els angles.

The Workshop arriba per re-
volucionar el món de les botigues 
de bicicletes. El trobareu a la ro-
tonda del Focs de Blanes, antic 
FreeBike. yy

bLanes

L’Andrés i la Carmen amb 
el seu equip s’han embarcat en 
un nou projecte, El restaurant 
Port Pesquer. Amb l’experiència 
del Clàssic i el Clàssic II oferei-
xen totes les seves especialitats 
en peix fregit, mariscades i un 
munt de novetats amb peix fresc 
de la llotja de Blanes, mantenint 
la seva política de preus a l’abast 
de tothom.

El restaurant Port Pesquer 
gaudeix d’unes de les millors 
vistes a la badia de Blanes. Un 
espai ideal per gaudir de la seva 
terrassa per esmorzar, dinar i so-
par. El restaurant Port Pesquer 
està situat a l’esplanada del Port 
de Blanes i obre cada dia. yy

bLanes

B&B, un local on trobareu una 
àmplia oferta de cuina mediterrà-
nia, peixos al forn i els arrossos i 
les fideuàs individuals, insígnies 
de la cas a cada dia disposen d’un 
menú fet amb productes frescos 
de temporada, sense oblidar les 
seves postres casolanes.

També estrenen nou horari, 
obren cada migdia de dilluns a 
dissabtes i els divendres tam-
bé a la nit. El restaurant B&B al 
trobareu al carrer Canigó, 69 de 
Blanes just darrere dels Jutjats.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.

m. taLLada
boRRÀs
LLadÓ
i. esPinet
masete
s. moReRa
e. GiLabeRt
a. maRtínez
PeRPinyÀ
c. cabaÑas
mazÓ
m. cabaÑas
J. maRtínez
FÀbReGas
e. taLLada
tibau
cÀnoves
m. taLLada
boRRÀs
LLadÓ
i. esPinet
masete
s. moReRa
e. GiLabeRt
a. maRtínez
PeRPinyÀ
c. cabaÑas
mazÓ
m. cabaÑas

de a 22 h a 22h (24h)
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anuncis PeR PaRauLes PuNts dE distRibució dE La maRina

bLanes LLoRet de maR

 1 veRduRes monteLLs
Plaça Verdures

 2 eventia PRess
carrer Esperança

 3 caFeteRia baccHio
Plaça theolongo bacchio

 4 xaLoc PeRFumeRies
carrer Ample

 5 FeRReteRia mestRaL
carrer Raval

 6 FamiLy dent
carrer de la Fe

 7 e.s. santa anna
carrer Anselm clavé

 8 caPRabo
carrer lleida

 9 FaRmÀcia naRcís PuJoL
Plaça Verge del Pilar

 10 PastisseRia maRina
Avinguda de catalunya

 11 FaRma saLut
Avinguda Europa

 12 totcaRn
Avinguda Europa

 13 RÀdio maRina
ca la Guidó

 14 FaRmÀcia tuRon
ca la Guidó

 15 caPRabo
carrer ses Falques

 16 e.s. saRas
Avinguda Europa

 17 PastisseRia GutiÉRRez
carrer Pirineus

 18 PastisseRia GutiÉRRez
Gavarres

 19 PastisseRia GutiÉRRez
Vila de lloret

 20 GaLP HosPitaL
Accés costa brava

 21 GaLP PoLíGon
carretera de l‘estació

 22 PastisseRia GutiÉRRez
cristòfol colom

 23 caPRabo
cristòfol colom

 24 caFeteRia costa bRava
Mas Florit

 25 PeixateRia vaLLs
Plaça dels dies feiners

 26 ÀcoRa viatGes
carrer Raval

 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 maRia tibau
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

23   PdePa
carrer Narcis Macià i domènech

24    baR casas coLGadas
Avinguda de Vidreres

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 
9.00 a 13.00 h o per correu a 
publicitat@radiomarina.com

bressol de viatge
Es ven bressol de viatge.
Es regala el matalàs. Preu 25€. 
contacte 649 41 95 12.

Patins en línia
totalment nous, dins del seu 
embalatge. Extensibles de la 
mida 34 fins a la 37, ideals per 
aprendre. Preu: 25 €. 
contacte: 660 08 90 90 Ws.

tricicle swing car
súperdivertit, moviment amb els 
braços, dels 3 fins als 99 anys, di-
versió assegurada. 25 €.
contacte: 636 49 09 40 Ws.

bicicleta tricicle drift
Espectacular tricicle per pedalar i 
fer drift, totalment original. 
la cadira té diferents posicions 
per a diferents edats. tot terreny
PREu: 25 €. contacte: 660 089 090 
tardes Ws.

Renault mégane 
Venc Renault Mégane 1.9cc, 
120 cv, full equip, any 2005, en 
molt bon estat. sempre en ga-
ratge. Preu: 3.300 €.
tel. 679 364 112

skate de fanboy y chumchum
Nou sense estrenar. sense cap 
rallada ni picada. Perfecte per ini-
ciar-se. 15 €. 636 49 09 40 Ws.

venc mini bressol 
Es regalen llençols. Preu 120€. 
contacte 649 41 95 12.

bicicleta iniciació sense pedals
ideal per aprendre a mantenir 
l’equilibri. Amb aquesta bicicleta 
desprès ja no fan servir les rode-
tes. 15 €. tel. 636 49 09 40 Ws.

aparell d’adominals
Per treure’t la panxa per aquest 
estiu.  Molt poc ús.  15 €
tel. 618 509 380 Ws.
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entRevista a xavieR Lozano (ENTRENADoR DE fuTBoL)

“la televisió i la crisi econòmica han perjudicat molt 
el futbol modest”

penúltim partit de Lozano com a tècnic del Cd Blanes. Foto yoyo

any 1982. arxiu Cd Blanes acte de presentació de la temporada 1991-92. arxiu Cd Blanes Lozano entrevistat per agustí abril l’any 1984. arxiu Cd Blanes

Joan FeRReR i beRnat

El tècnic blanenc Xavi Lozano deixa 
la banqueta del CD Blanes després 
de dues llargues etapes en el degà del 
futbol blanenc. Després de lluitar fins 
el darrer minut, l’equip ha perdut la 
categoria.

Lozano porta 34 anys a les banquetes 
del futbol gironí, amb una prime-
ra etapa al Blanes, Vilobí (2 anys), 
Guíxols (8 temporades) i Blanes(10 
anys més). Al llarg de la seva carrera 
com a tècnic ha dirigit més de 1.200 
partits oficials i ha tingut a les seves 
ordres uns 800 jugadors. Va comen-
çar com a segon, ha entrenat a diver-
ses categories fins a Tercera Divisió i 
també ha estat secretari tècnic.

Xavier, per què ho deixes?
Són molts anys, cal buscar altra gent, 
nous al·licients. Vull estar amb la fa-
mília. Entrenar diverses vegades a la 
setmana i jugar dissabte o diumen-
ge fa que et perdis molts esdeveni-
ments familiars.

És un adéu definitiu?
No ho tinc clar. Jo vull estar un temps 
allunyat del dia a dia del futbol. El te-
lèfon, però, ja ha sonat diverses ve-
gades. Pensava que no passaria, però 
alguns clubs m’han fet arribar les 
seves propostes. L’únic que em faria 
canviar és un projecte esportiu molt 
engrescador. Ja ho veurem, però, 
la meva idea és poder passar l’estiu 
amb la família.

L’etapa amb el CD Blanes ha acabat 
amb el descens a Tercera Catalana.
Una llàstima, perquè s’ha treballat 
bé. Hem anat de menys a més i la 
majoria de jugadors eren joves de 
Blanes. Es va lluitar fins el darrer 
partit però, en el món del futbol, 
l’experiència és molt important, i en 
aquest aspecte, hi havia molta gent 
jove.

Fins ara hem parlat del present i 
del futur. Retrocedim en el temps. 
Com va començar la relació de Xa-
vier Lozano amb el món del futbol?
Vaig començar com molts joves, ju-
gant als equips base del CD Blanes. 

Em vaig treure el carnet, vaig entrar 
a la junta, vaig fer de secretari tècnic 
i de segon entrenador. Vaig aprendre 
molt de tècnics com Palomino, Bo-
nachera, Carrasco, Muñoz o Man-
resa. Quan un tècnic jove comença 
és molt important rebre consells i 
veure com treballen d’altres tècnics 
molt més experimentats.

Després d’una primera etapa a Bla-
nes, va arribar el Vilobí.
Era la primera vegada que sortia de 
casa. A la primera temporada van 
aconseguir jugar el play off d’ascens 
a Segona B. A la segona, va ser més 
complicat perquè tothom esperava 
que es milloressin els resultats de 
l’any abans.

De Vilobí a Sant Feliu de Guíxols.
Hi vaig estar 8 temporades. Em van 
tractar molt bé. Sempre he dit que el 
meu segon poble és Sant Feliu. Vam 
jugar a Tercera Divisió, 1a Catala-
na...Va ser un puja i baixa. Un cop 
acabada aquesta etapa vaig tornar a 
Blanes i fins ara.

Tres clubs, una desena de presi-
dents, molts anys en actiu, i cap 
destitució a mitja temporada!
Sí, així és. Un fet no gaire habitual en 
el món del futbol. Quan les coses no 
van bé, el primer que es fa es canvi-

ar d’entrenador. Per sort, he pogut 
acabar totes les temporades a on les 
he començat. A final de l’exercici, es 
parlava i es decidia si el millor era la 
continuïtat o el canvi. 

El millor moment d’aquesta llarga 
trajectòria?
Quan t’aproximes al món del futbol 
professional, i això es va aconseguir 
els quatre anys que el grup Tarra-
dellas va patrocinar al CD Blanes. 
També va ser tota una fita quan vam 
guanyar la 1a Copa Generalitat. La 
final es va jugar a Palamós. Vam gua-
nyar al Gramanet per 2 a 0. Quan 
surt l’historial d’aquesta competició, 
sempre hi ha el nom del Blanes.

I el pitjor moment?
Quan es perd una categoria. Són 
moments molt delicats que afecten 
la directiva, els jugadors i el cos tèc-
nic.

El món del futbol actual, en tot cas, 
no és el de fa uns quants anys.
Fa uns anys hi havia patrocinadors 
molt importants, la gent anava al 
camp i se sentia com a seu l’equip del 
seu poble. 

Actualment la televisió ha perjudi-
cat molt el futbol modest i l’esport 
modest en general. Els joves tenen 

moltes activitats per fer i han deixat 
d’anar als esdeveniments esportius i 
la crisi econòmica ens va fer perdre 
molts patrocinadors.

És car el món del futbol?
Sí, i no parlo dels sous dels jugadors 
que ara pràcticament no existeixen. 
Parlo de la inscripció, les fitxes, les 
targetes, els àrbitres. Aquest any a 2a 
Catalana, per exemple, l’arbitratge 
costava 310 euros cada partit que ju-
gàvem a casa. Són molts diners i cos-
ta molt aconseguir-los. Amb les tires 
del sorteig de la panera, es recapten 
100 euros. S’haurien de prendre me-
sures per reduir aquests costos.

Amb tots aquests anys, els camps 
de futbol han canviat molt!
Al principi tots eren de terra. Quan 
plovia, tot era fang. Després alguns 
clubs van disposar dels camps de 
gespa. Costava molt mantenir-los i es 
podien jugar molt pocs partits per no 
fer-la malbé. Ara, la majoria té gespa 
artificial. Amb una superfície unifor-
me, ha de ser molt més fàcil jugar i 
controlar la pilota. En gespa artificial 
es pot jugar tot el dia i no passa res.

Parlem de grans noms del futbol 
català. Guardiola va perdre amb el 
Barça a Blanes.
Sí, era el seu primer any com a tèc-

nic. Jugàvem a Tercera Divisió i va 
venir amb Busquets, Pedro i d’altres 
jugadors que posteriorment han 
arribat molt lluny. Aquell dia vam 
aconseguir la victòria.

Aquell dia, Guardiola va dir que a 
Tercera Divisió hi havia tres tipus 
de camp. Els de gespa natural, els 
de gespa artificial i el del Blanes 
(moqueta de primera generació).
En cap cas, però, no va buscar ex-
cuses per a la derrota i va dir que la 
gespa era la mateixa abans i després 
del partit i que els seus jugadors ja 
sabien amb què es trobarien. En tot 
cas, la gespa no li va agradar.

I de Guardiola en particular, al FC 
Barcelona i el RCD Espanyol en 
general.
Els primers equips de tots dos clubs 
han jugat a Blanes un parell de cops. 
Era una gran festa i una gran opor-
tunitat per als nostres jugadors.

Tots els desplaçaments dels equips 
modestos es fan en cotxe parti-
cular o autobús. Hi va haver una 
vegada, però, que el Blanes hauria 
pogut fer el viatge en avió per anar 
a Reus.
Això forma part de la rumorologia. 
En l’època del Grup Tarradellas, el 
propietari tenia d’altres negocis, un 
d’ells relacionat amb l’aviació. Són 
comentaris que hi ha hagut, però 
aquesta opció no es va arribar a 
plantejar mai seriosament.

Ara que arriba el moment de dir 
adéu. Què ha quedat pendent?
A mi m’hauria agradat que tothom 
es fes seu el primer equip del CD 
Blanes. S’ha de treballar per ajuntar, 
no per dividir. Es podria tenir un 
gran primer equip. Ara, no només a 
Blanes hi ha diversos clubs. Aquesta 
temporada hem anat dues vegades 
a Roses. Hi ha dos clubs i els camps 
estan de costat. Tots dos juguen a 2a 
Catalana.

Lozano, marxa. Mentre ha durat l’en-
trevista el telèfon no ha sonat, però jo 
crec que el descans de les banquetes no 
serà gaire llarg. El temps ens ho dirà. yy


