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Tensió al ple de Blanes 

Diversos regidors intenten posar pau. Foto Yoyo

El ple municipal de l’Ajuntament de Blanes del mes d’octubre va ha-
ver d’alterar sensiblement el seu contingut a causa d’una picabaralla 
a la sala quan tot just anava a començar la sessió. L’ambient ja s’ha-
via començat a escalfar una hora abans de l’inici del ple, amb les dues 
concentracions (unionistes i independentistes) que es van fer davant 
l’edifici consistorial. Pàg. 10

EDUCACIÓ - Pàg. 14

50è ANIVERSARI
L’escola Mn. Joan Batlle de 
Blanes celebra aquest curs els 
seus primers 50 anys d’història. 
Aquests dies es pot visitar una 
exposició a la Sala Oms.

República, 155 i empresonaments

Mariano Rajoy anuncia les mesures del 155. Foto ACNAlegria per la proclamació de la República. Foto ACN

El 27 d’octubre de 2017 ja forma 
part de la història de Catalunya 
per dos fets pràcticament simul-
tanis. A dos quarts de  quatre de 
la tarda, el Parlament declarava 
la República Catalana. Pràctica-
ment al mateix temps, el Senat 
donava via lliure al govern es-
panyol per aplicar l’article 155 
de la Constitució. A un quart de 
nou del vespre, Mariano Rajoy 
anunciava que el consell de mi-
nistres havia cessat Puigdemont 
i tot el seu govern, i havia con-
vocat eleccions per al dia 21 de 
desembre.
Més informació a les pàgines 3 i 4.

Festes de Sant Romà
Fira Medieval 2016. Foto M. A. Comas

La Fira Medieval dels dies 11 i 12 obriran les portes a la festa major 
d’hivern de Lloret de Mar. Les jornades centrals seran els dies 18, 19 i 
20. Consulteu el programa d’actes a la pàgina 13.

TURISME - Pàg. 11

INVERSIó dE 
700.000 EuRoS
Lloret de Mar disposa de 
700.000 euros per invertir en 
millores turístiques, uns diners 
que aporten la Generalitat i el 
Patronat de Turisme Costa Brava.
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bLANES

L’alcalde de Blanes, Miquel Lu-
piáñez, fa una crida a l’entesa entre 
tothom amb motiu dels 222 anys 
del compliment del Vot de Vila.

Una de les tradicions més 
antigues que encara es conserven 
a Blanes és el Vot de Vila, una 
prometença que data del segle 
XVIII. La van fer els devots de la 
Verge del Vilar davant la temen-
ça que hi hagués una invasió de 
les tropes franceses.

La lectura del Vot de Vila és 
el moment culminant de l’Aplec 
de Sant Rafel, que se celebra cada 
any el darrer diumenge del mes 
d’octubre. Amb la renovació 
d’aquest 2017, ja s’han complert 

els 222 anys d’ençà que es va fer 
per primera vegada.

Investit de la cerimoniositat 
de temps enrere, la celebració 
la presideixen representants de 
l’Ajuntament de Blanes encapça-
lats pel seu alcalde, així com els 
membres de l’Obreria del Vilar. 
Precisament és el batlle, la mà-
xima autoritat del municipi, qui 
s’ha d’encarregar any rere any de 
fer la lectura de la prometença. 

Per tercer any consecutiu,  
se’n va encarregar de fer-ho Mi-
quel Lupiáñez, que va llegir el 
text que encara es conserva en 
el seu redactat original, el català 
del segle XVIII. Poc abans que 
comencés la celebració, l’alcal-

de de Blanes va establir un pa-
ral·lelisme entre els fets que van 
provocar l’inici d’aquesta tradi-
ció i l’actual context polític. “Fa 
més de 200 anys, els ciutadans 
de Blanes temien l’arribada de 
les tropes franceses que estaven 
ocupant el territori català. Ara, 
per la situació de país que estem 
vivint tots, crec que el que toca és 
una major solidaritat i més dià-
leg. Hem de practicar més amor, 
fraternitat i entesa”.

Després de la lectura del Vot 
de Vila, l’aplec va continuar amb 
una missa concelebrada pels rec-
tors de la vila. Un cop finalitzat 
el bicentenari acte, es va oferir 
un aperitiu davant del porxo del 
santuari. yy
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Vot de Vila amb una petició 
especial a la Verge del Vilar

L’Editorial

ITV                         972 353 133

miquel Lupiáñez i al fons, l’obreria. Foto Yoyo

Justícies diferents 

El jutge de Brussel·les que ha interrogat el President Puigdemont i 4 

Consellers ha deixat a tots cinc en llibertat a l’espera de la decisió so-

bre la demanda espanyola d’extradició. Mentrestant, a Espanya, els al-

tres 8 membres del mateix govern segueixen empresonats, també a 

l’espera del procés que els ha de jutjar.

La decisió de la justícia belga contrasta escandalosament amb l’ordre 

de presó incondicional dictada per la jutge Lamela. 

Les pacífiques manifestacions diàries davant els ajuntaments de mol-

tes ciutats i pobles donen constància de l’amplitud del suport popu-

lar a la protesta per aquests empresonaments que molts consideren 

revengistes.

Falten dies per saber si la pròxima decisió de la justícia belga també 

serà favorable als membres del Govern Català cessats, denegant l’ex-

tradició demanada per Lamela. De moment l’atenció política està cen-

trada en les eleccions del 21 de desembre.

A ningú li passarà per alt que aquestes no són unes eleccions normals 

i que el resultat que s’espera és la confirmació o no d’una majoria fa-

vorable als partits explícitament sobiranistes. yy

972 372 943
972 337 842

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

El dijous 2 de novembre, la 
jutgessa de l’Audiència Nacional 
Carmen Lamela va dictar presó 
incondicional per als consellers 
destituïts Oriol Junqueras, Jordi 
Turull, Josep Rull, Dolors Bassa, 
Raül Romeva, Joaquim Forn, 
Carles Mundó i Meritxell Bor-
ràs, i presó eludible amb fiança 
de 50.000 euros per a Santi Vila. 

Lamela actuà d’aquesta ma-
nera seguint el criteri de la Fis-
calia, que havia reclamat aques-
tes mateixes mesures després de 
les compareixences on tots –tret 
de Vila– van contestar només les 
preguntes de les seves defenses. 
Tots els consellers van ingressar 
a presó la mateixa nit del 2 de 
novembre. Santi Vila, però, en 
va poder sortir l’endemà mateix 
després de pagar la fiança.

Des del moment en què es 
va fer pública la decisió de la 
jutgessa, hi va haver concentra-
cions a les portes dels ajunta-
ments i noves cassolades, unes 
manifestacions de rebuig que es 
van repetir els dies posteriors 
al crit de “Llibertat!”. A Girona, 
es van suspendre diversos ac-
tes de les Fires de Sant Narcís, 
entre els que destaca el castell 

de focs artificials que cada any 
tanca les festes. 

ARgUMENTS

En dues interlocutòries, una 
per al govern destituït i l‘altra 
per a Vila, la jutgessa justifica-
va la presó incondicional per 
l‘existència d‘una “alta probabi-
litat d‘ocultació, alteració i des-
trucció de proves”, “alt risc de 
reiteració delictiva” i un “elevat 
poder adquisitiu” que els per-
metria “abandonar el territori 
i subsistir a l‘estranger”. Abans 
d’adoptar aquesta decisió la fis-
calia va demanar a Lamela que 
dictés una ordre de detenció in-
ternacional contra el president 
Carles Puigdemont i els conse-
llers Comín, Serret, Puig i Pon-
satí, i la remetés a les autoritats 
belgues. 

TRIbUNAL SUPREM

El mateix dia, el Tribunal 
Suprem va suspendre fins al 9 de 
novembre les declaracions de la 
presidenta del Parlament, Car-
me Forcadell, i els cinc membres 
sobiranistes de la Mesa. Estaven 
citats arran de la querella pre-
sentada per la Fiscalia per rebel-
lió, sedició i malversació de fons 

públics. El tribunal va acceptar 
la petició dels advocats, que van 
sol·licitar més temps per prepa-
rar la defensa dels investigats. 
Estaven citats Forcadell, Llu-
ís Guinó, Anna Simó, Ramona 
Barrufet, Joan Josep Nuet i Llu-
ís Corominas, aquest últim ara 
president del grup parlamentari 
de JxSí però ex-vicepresident pri-
mer de la Mesa. Les declaracions 
coincidien amb les citacions a 
l‘Audiència Nacional del Govern. 
Els membres de la Mesa van anar 
al Suprem perquè són aforats.

PUIgDEMoNT A bèLgICA

Després de que el Govern fos 
cessat, Carles Puigdemont i un 
grup de consellers es van despla-
çar a Brussel·les (Bèlgica), com a 
capital d’Europa, “per explicar el 
que passa a Catalunya i donar-li 
un caire internacional”.

Puigdemont, i els consellers 
Antoni Comín, Meritxell Serret, 
Clara Ponsatí i Lluís Puig no es 
van desplaçar a Madrid a decla-
rar i la jutge Lamela va dictar una 
ordre internacional de detenció, 
un procés que està en marxa al 
moment de tancar aquesta edi-
ció de La Marina i que es podria 
allargar fins a dos mesos. yy

Presó incondicional per a vuit consellers 

roda de premsa de puigdemont a brussel·les. Foto aCn

els consellers, ara empresonats, quan entraven a l’audiència. Foto aCn
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Sànchez i Cuixart, els primers presos polítics
CATALUNyA

La jutgessa Carmen Lamela 
va decretar el dilluns 16 d’octu-
bre a la nit presó incondicional 
comunicada per als presidents 
de l‘Assemblea Nacional Catala-
na (ANC) i d‘Òmnium Cultural, 
Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, 
acusats d‘un presumpte delicte 
de sedició. D‘aquesta manera, 
atenia la petició de la Fiscalia. 
Durant la seva declaració, Sà-
nchez només va respondre a les 
preguntes del seu advocat, men-
tre que Cuixart es va acollir al 
seu dret de no declarar. D‘aques-
ta manera, van seguir la mateixa 
estratègia que en la primera de-
claració davant de Lamela, el 6 
d‘octubre. 

Ja en la interlocutòria en què 
havia deixat lliure amb mesures 
cautelars al major dels Mossos, 
Josep Lluís Trapero unes hores 
abans, la jutgessa apuntava a Sà-
nchez i Cuixart com els promo-
tors de les protestes del 20 i 21 de 
setembre.

MISSATgES DE SàNChEz I 
CUIxART

Els dos Jordis, en uns vídeos 
gravats prèviament per si que-

daven privats de llibertat, van 
deixar constància del seu estat 
d’ànim, van fer una crida a la 
calma, però van demanar que no 
s’aturessin les mobilitzacions per 
aconseguir el que va defensar el 
poble català l’1-O.

El president de l‘ANC, Jordi 
Sànchez, i el d‘Òmnium Cultu-
ral, Jordi Cuixart, demanaven 
“unitat, serenitat, confiança i 
coratge” després que la jutgessa 
hagués decretat presó sense fi-
ança per a ells. En els dos vídeos 
que es van difondre a través de 

les xarxes socials, els dirigents de 
les entitats sobiranistes lamenta-
ven que se‘ls hagi “privat de lli-
bertat”. 

Sànchez avisava que la deci-
sió “no respon a cap principi de 
justícia”.

“Ens havien dit que no po-
dríem votar i ho hem fet; ara ens 
diran que no podem crear aquest 
nou estat”, apuntava Cuixat al 
seu torn en una crida també a 
“seguir treballant de manera or-
ganitzada”.

SUPoRT MASSIU

La resposta de la ciutadania 
no es va fer esperar ni un minut. 
Només fer-se públic el seu empre-
sonament, hi va haver cassolades 
a molts punts del país. L’endemà 
mateix, aturades als centres de tre-
ball i multitudinària concentració 
a la Diagonal de Barcelona.

La gent ho tenia clar, “són em-
presonaments polítics”.

Carles Puigdemont mani-
festava sobre la presó de Sànchez 

i Cuixart, “pretenen empresonar 
idees però fan més forta la neces-
sitat de llibertat”. El president veia 
“molt mala notícia” la decisió de la 
jutgessa.

L‘Ajuntament de Girona, 
Òmnium i l‘ANC van presentar 
una denúncia contra l‘Estat pels 
empresonaments de Sànchez i 
Cuixart. 

Ho van intentar el mateix di-
lluns al vespre, però no ho van 
aconseguir. Finalment, es va for-
malitzar el dimarts.

El delegat del govern espanyol 
a Catalunya, Enric Millo deia que 
Sànchez i Cuixart no eren a la pre-
só per les seves idees sinó per “obs-
taculitzar” la tasca policial. 

El delegat del govern espanyol 
a Catalunya demanava separar 
l‘acció judicial de la política tot de-
fensant la seva independència.

El Col·legi de Periodistes de 
Girona, va crear la Mosca de la 
Dignitat i la dedicà als milers de 
voluntaris que van fer possible 
l‘1-O. Aquella setmana es van lliu-
rar les Mosques de Sant Narcís del 
col·lectiu periodístic. yy

Concentració amb espelmes a Lloret. Foto m.a. Comas

CATALUNyA

El 27 d’octubre de 2017 ja for-
ma part de la història de Cata-
lunya per dos fets pràcticament 
simultanis. A dos quarts de  qua-
tre de la tarda, el Parlament de-
clarava la República Catalana. 
Pràcticament al mateix temps, el 
Senat donava via lliure al govern 
espanyol per aplicar l’article 155 
de la Constitució. A un quart de 
nou del vespre, Mariano Rajoy 
anunciava que el consell de mi-
nistres havia cessat Puigdemont 
i tot el seu govern, i havia con-
vocat eleccions per al dia 21 de 
desembre.

El Parlament va declarar la 
República catalana independent 
i va instar el Govern a aplicar-ne 
els seus efectes desenvolupant 
la llei de transitorietat jurídica i 
obrint el procés constituent. La 
proposta presentada per JxSí i la 
CUP va aconseguir el vot afirma-
tiu de 70 diputats en una votació 
secreta. 10 diputats van votar en 
contra i 2 més en blanc. Cs, PPC 
i PSC van marxar de l‘hemicicle 
per no participar a la votació. El 
text aprovat estableix, en la seva 
part declarativa, que s‘assumeix 
el mandat del poble de Catalu-
nya expressat a l‘1-O i declara 
que “Catalunya esdevé un estat 

independent en forma de Repú-
blica”. Així mateix, el text també 
insta el Govern a dictar “totes 
les resolucions necessàries” per 
desenvolupar la llei de transito-
rietat jurídica i fundacional de la 
república així com obrir el pro-
cés constituent.

Després de la votació, la ses-
sió va acabar amb els parlamen-
taris cantant “Els Segadors”. Es 
van mostrar llavors algunes ban-
deres reclamant l‘alliberament 
de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. 

La sessió plenària va ser se-
guida molt a  prop del Parlament 
per milers de persones que van 
mostrar la seva alegria pel resul-
tat de la votació. A l’interior del 
Parlament, més concretament a 
l’Auditori, hi havia 500 alcaldes 
que van donar la benvinguda a la 
nova república i van fer costat al 
govern i als parlamentaris inde-
pendentistes.

ARTICLE 155

El president del govern espa-

nyol, Mariano Rajoy, va anunciar 
el mateix divendres les primeres 
mesures que adoptava d’acord a 
l’article 155 de la Constitució per 
al que havia obtingut l’aval del 
Senat. Entre aquestes mesures, 
el cessament del president de la 
Generalitat, Carles Puigdemont, 
el vicepresident, Oriol Junqueras, 
i tot el seu Govern, i la designa-
ció dels ministeris com els òrgans 
que gestionaran les competències 
de cada àrea. El president espa-
nyol també va acordar la dissolu-
ció del Parlament de Catalunya i 

la convocatòria d’eleccions auto-
nòmiques el 21 de desembre. A 
més, va anunciar l’extinció de les 
oficines del president i del vice-
president, del Consell de la Tran-
sició Nacional, del DIPLOCAT, 
de totes les delegacions a l’estran-
ger excepte Brussel·les i del cessa-
ment dels delegats de Brussel·les 
i Madrid. També el cessament 
del secretari de l’Interior, César 
Puig, i del director general dels 
Mossos, Pere Soler. De matinada, 
es cessava el major dels mossos, 
Josep Lluís Trapero. yy

República Catalana i article 155

mariano rajoy anunciant el 155. Foto aCnels diputats cantant els segadors. Foto aCn
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Blanes s’oposa a pagar 16 MEuR per la Ciutat 
Esportiva de Mas Cuní

Castanyada i caminada del 
Xino-Xano

dia del Patrimoni 
Audiovisual 

bLANES

Ara fa uns mesos es va aprovar 
la dissolució del Consorci Urbanís-
tic Illa de Blanes i es va repartir el 
deute entre la Generalitat i l’Ajun-
tament de Blanes, en total 37,16 
MEUR. A l’Ajuntament, que tenia 
una representació del 42,86%, li 
tocava pagar 16 MEUR i recupera-

va una sèrie de terrenys que havia 
posat com a garantia. Amb aquest 
acord es pagava la Ciutat Esportiva 
que passava a ser propietat muni-
cipal.

En el darrer ple, s’havia de rati-
ficar l’acord amb majoria absoluta; 
és a dir, almenys 11 vots. La pro-

posta, però, només en va rebre 9: 
PSC, PDeCAT i PP. La resta de for-
macions, ICV-EUIA, ERC, Batega, 
Cs i CUP, s’hi van oposar.

Per Jaume Pujadas, de la CUP, 
“per coherència hem de votar que 
No. Aquest no és el nostre model 
urbanístic perquè no és sostenible. 
Es va fer cas al cant de sirenes de 
grans obres que l’únic que ens han 
portat és endeutament”.

Per Jordi Urgell, de Batega, 
“aquest deute, l’haurien de pagar 
les persones que van tirar enda-
vant el projecte i no el poble de 
Blanes. Encara que el secretari 
digui que no és possible, nosaltres 
reclamem responsabilitats civils”.

Sergio Atalaya, de Cs, parla 
de projecte faraònic en època pre-
electoral. “La proposta que ens 
presenten no és l’única. La Ge-
neralitat va canviar els acords de 
manera unilateral. Ara no els in-
teressa els terrenys i reclamen els 
diners. Aquesta mesura afectarà 

les inversions municipals a curt i 
mig termini”.

Per Joan Salmerón, d’ICV-
EUiA, aquesta despesa mai no 
s’hauria d’haver fet. “No som 
responsables del que van plani-
ficar un govern de Blanes i un de 
la Generalitat per poder fer l’Illa 
Isozaki. Blanes mai hauria fet la 
ciutat esportiva, s’haurien arreglat 
els degoters dels pavellons i s’hau-
ria col·locat gespa artificial als dos 
camps de futbol que hi havia”.

Salmerón també denuncia 
que, tot i ser membre del Consorci, 
no va poder votar, “només ho van 
fer l’alcalde i el representant de la 
Generalitat amb els vots que tenia 
cada administració”.

Per Joaquim Torrecillas, del 
PDeCAT, “Blanes disposa d’una 
gran infraestructura esportiva que 
es podria pagar amb els terrenys 
que es recuperarien. La Ciutat Es-
portiva és un referent. Els terrenys 
cedits eren per pagar un deute de 

42 MEUR. Ara ha quedat en 16”. 

Àngel Canosa d’ERC,  es pre-
gunta donada la situació política 
actual, “si Blanes paga, a on aniran 
els diners, a Barcelona o a Madrid? 
Si no hi ha Generalitat, qui ratifi-
carà aquest conveni? És una he-
rència maleïda”.

Pel regidor d’Hisenda, Nicolás 
Laguna, del PSC, “es recuperen 
uns terrenys que teníem cedits. 
Un dia o altre es podran vendre 
o treure rendiments via cànons. 
L’Ajuntament té un pla de paga-
ment i al final d’aquest mandat, 
l’índex d’endeutament permetrà 
fer noves inversions”.

Per l’alcalde Miquel Lupiáñez, 
“les instal·lacions són magnífi-
ques. Cal ser respectuosos i pagar”.

Per tant, més de cinc anys des-
prés de la inauguració de la instal-
lació, encara no queda clar ni qui 
ni com es pagarà l’obra. yy

LLoRET DE MAR

Com és habitual, el dime-
cres 1 de novembre, diada de Tot 
Sants, l’entitat del Xino-Xano, 
encarregada de mantenir i di-
fondre les tradicions catalanes a 
Lloret de Mar, va repartir casta-
nyes. L’entitat ha organitzat un 
any més, la castanyada popular, 
on també reparteix moniatos i vi 
novell de Lloret. La cita és a par-
tir de les 18.00 h de la tarda a la 
plaça de l’Església. Per agafar-ne 
una paperina, calia fer un dona-
tiu de tres euros.

SANT PERE DEL boSC

Una altra de les activitats 
tradicionals del Xino-Xano és la 
tradicional caminada a Sant Pere 
del Bosc, que organitzen sempre 
abans de la Festa Major de Sant 
Romà. És una activitat entre es-
portiva i lúdica, apta per a tot 
tipus de persones, estiguin en-
trenades o no. El recorregut, per 
camins i boscos de la vila, és de 
7 quilòmetres, que es cobreixen 
en poc més d‘una hora, tot anant 
xino-xano.

Es va celebrar el diumenge 5 
de novembre. Els participants van 
passar pel camí vell de Sant Pere 
i quan arriben al monument, els 
espera un esmorzar contundent, 
a base de botifarra, vi novell i pa 
amb tomàquet. Després comen-
ça la part musical de la festa, que 
compta amb la cobla La Flama de 
Farners. 

A la segona part de l’audició 
es van tocar les sardanes lloreten-
ques de Xavier Albertí, Melcior 
Montero i Jordi Molina. yy

LLoRET DE MAR

Coincidint amb el Dia Interna-
cional del Patrimoni audiovisual, 
l’Arxiu Municipal de Lloret de Mar 
va programar la projecció al teatre 
municipal del treball “Entitats i tra-
dicions lloretenques: 1955 - 1985”.

 Les entitats lloretenques sem-
pre han estat un motor de la vida 
del poble: organitzen activitats, 
conserven tradicions, impulsen 
canvis socials... És per això que 
amb aquesta projecció s’ha volgut 
fer, d’una banda, un petit home-
natge al món associatiu del poble; 
i de l’altra, rememorar algunes tra-

dicions populars que es feien entre 
1955 i 1985.

 A través d’aquest muntatge 
audiovisual, que té una durada de 
35 minuts, es poden veure imatges 
d’excursions del Xino – Xano, d’ac-
tivitats organitzades per la Penya 
Blaugrana, de sortides fetes pel Casal 
de l’Obrera, i escenes entranyables 
de l’arròs de Canyelles, les festes del 
Corpus, les Festes Mediterrànies...

El responsable de l’Arxiu Mu-
nicipal, Joaquim Daban, i la regi-
dora Lluïsa Baltrons, van ser els 
encarregats de presentar l’acte. yy Castanyada del dia 1-nov. Foto m.a. Comas

presentació de la projecció. Foto m.a. Comas

 Jaume pujadas va deixar l’ajuntament el mateix dia per raons personals. Foto Yoyo
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Lloret treballa per ensenyar la singularitat de la 
seva gastronomia

LLoRET DE MAR

Lloret de Mar i la Fundació 
Alícia han iniciat aquest 2017 un 
projecte d’impuls al sector de la 
gastronomia lloretenc amb l’ob-
jectiu de millorar la competitivi-
tat de la destinació en l’àmbit gas-
tronòmic i establir una estratègia 
a mitjà termini que ajudi a posi-
cionar Lloret de Mar com a una 
destinació gastronòmica amb 
personalitat pròpia i de qualitat.

L’objectiu és establir ele-
ments de discurs que mostrin 
la singularitat gastronòmica de 
Lloret de Mar com una desti-
nació amb personalitat pròpia i 
així donar a conèixer la qualitat 
de la seva oferta.

Aquest projecte, coordinat 
a quatre bandes entre la Funda-
ció Alícia, l’Associació de Bars i 
Restaurants de Lloret de Mar, el 
Gremi d’Hostaleria de Lloret de 
Mar i Lloret Turisme, s’emmarca 
dins del pla integral de moder-
nització de l’oferta turística de 
Lloret de Mar, una de les accions 
prioritàries que inclou el pla ope-
ratiu de reconversió turística de 
Lloret de Mar 2015-2020, i s’in-

clou dins l’Àrea de Patrimoni i 
Sostenibilitat d’Alícia.

El pla de treball previst consta 
de cinc fases: una fase inicial de 
recerca d’informació bibliogràfi-
ca duta a terme l’estiu passat; un 
treball de camp que ja ha comen-
çat amb entrevistes i taules de tre-
ball temàtiques; l’anàlisi de la in-
formació i la conseqüent detecció 
d’oportunitats que incorpora una 
sessió de treball a la seu de la Fun-
dació Alícia; la definició i creació 
de materials i una presentació al 
territori prevista per a finals d’any 
que inclourà una proposta estra-
tègica fins al 2022.

En paraules d’Elizabeth 
Keegan, gerent de Lloret Turis-
me, “en els últims estudis de per-
cepció de marca de la destinació 
s’ha detectat que actualment la 
nostra oferta gastronòmica, tot 
i ser molt diversa i de qualitat, 
no és un dels factors de decisió 
per als visitants i no té pràctica-
ment visibilitat en espais com 
les xarxes socials. Amb aquest 
projecte esperem obtenir uns 
resultats clars que serveixin per 
dur a terme accions concretes i 

útils que ens ajudin a posicionar 
la nostra destinació en l’àmbit 
gastronòmic”. Hi afegeix: “Cre-
iem que treballar amb la Funda-
ció Alícia pot resultar molt mo-
tivador per als nostres restaura-
dors i altres agents implicats, i 
ens aporta un valor afegit per la 
seva professionalitat i coneixe-
ment real de cuina”.

LA FUNDACIÓ ALíCIA

La Fundació Alícia, Alimen-
tació i Ciència, és un centre de 
recerca dedicat a la innovació 
tecnològica en cuina, a la millo-
ra dels hàbits alimentaris i a la 
valoració del patrimoni agroali-
mentari i gastronòmic. Un cen-
tre amb vocació social i obert a 
tothom per promoure la bona 
alimentació.

Alícia és una fundació pri-
vada sense ànim de lucre cre-
ada l’any 2003. El seu patronat 
està format per la Generalitat de 
Catalunya i la Fundació Catalu-
nya-La Pedrera i compta amb la 
complicitat i col·laboració dels 
millors cuiners i destacats cien-
tífics del territori. yy

ingredients de la cuina lloretenca. Foto m.a. Comas

Logo Fundació alícia
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Una de les sessions de treball que s’han programat. Foto Lloret turisme

Una de les sessions de treball. Foto Lloret Convention bureau

un centenar de prescriptors turístics visiten 
Lloret de Mar

Congrés d’infermeria pediàtrica

LLoRET DE MAR

Lloret de Mar ha rebut en 
les últimes setmanes la visita de 
noranta-dos professionals del 
sector turístic internacional que 
s’han desplaçat fins a la ciutat 
per conèixer en primera persona 
l’oferta turística de la destinació. 
Es tracta de periodistes, agents de 
viatges, coordinadors de grups i 
representants d’empresa que han 
visitat Lloret en diferents acci-
ons promocionals realitzades en 
col·laboració amb entitats supra-
municipals de promoció turística 
com són l’Agència Catalana de 
Turisme i el Patronat de Turisme 
Costa Brava Girona i acompa-
nyats per representants de Lloret 
Turisme.

Es tracta de professionals 
provinents del Regne Unit, Fran-
ça, Rússia i Moldàvia.

El primer grup en arribar va 
ser el format per quatre periodis-
tes de Moldàvia que gaudien d’un 
viatge per Catalunya per realit-

zar un reportatge turístic sobre la 
destinació. També ha passat per 
Lloret un grup d’agents de l’ope-

rador AnexTour que incloïa els 
vint millors venedors de la des-
tinació de Catalunya d’aquesta 
temporada que van poder gaudir 
d’un viatge d’incentiu a la Cos-
ta Brava com a premi a les seves 
vendes que incorporava una vi-
sita a alguns dels llocs més em-
blemàtics de Lloret. Ja a principis 

d’octubre, vuit representants de 
l’empresa francesa especialitza-
da en l’organització de viatges 
en grup, Locatour, acompanyats 
de divuit agents col·laboradors 
van desplaçar-se fins a Lloret 
per conèixer l’oferta familiar de 
la destinació i participar en un 
workshop amb altres destinaci-

ons del territori certificades en 
turisme familiar.

Les accions han continuat 
amb la visita d’un grup de disset 
agents de l’operador del Regne 
Unit Jet2 Holidays i amb la visita 
de disset agents de Thomas Cook 
als quals es mostrà l’oferta global 
de platja urbana de Lloret de Mar.

En paraules d’Elizabeth 
Keegan, gerent de Lloret Turisme, 
“des de Lloret Turisme valorem 
molt positivament que agents 
i periodistes vinguin a Lloret a 
conèixer la nostra oferta i tenir 
l’oportunitat d’acompanyar-los 
i presentar-los personalment la 
destinació. La percepció de Llo-
ret d’aquests professionals un cop 
coneixen Lloret sol ser molt posi-
tiva i difereix de la imatge prèvia 
amb què venien. És una percepció 
que sol estar marcada per antics 
tòpics que encara estan presents 
en certs mercats i que de mica en 
mica intentem modificar i ajustar 
a la realitat actual de Lloret”. yy

LLoRET DE MAR

L’Associació Catalana d’Infer-
meria Pediàtrica ha escollit Lloret 
de Mar per fer el seu congrés anual.

Portava per lema “Disse-
nyem nous camins per continu-
ar creixent”.

L’esdeveniment, que es va 
desenvolupar al Palau de Con-
gressos Olympic, comptà amb la 
presència d’uns 200 professionals 
que van participar en diferents 
conferències, taules rodones, ta-
llers, debats i trobades amb ex-
perts del camp de la infermeria 
pediàtrica.

Aquest no és el primer esde-
veniment d’aquest tipus que en-

guany se celebra a Lloret de Mar. 
Al març un centenar de professio-
nals mèdics d’Espanya, Portugal i 
Llatinoamèrica es van reunir a 
Lloret per participar en un curs 
clínic sobre ginecologia oncològi-
ca organitzada per l’Institut Clí-
nic de Ginecologia, Obstetrícia i 
Neonatologia (ICGON) de l’Hos-
pital Clínic i la Fundació Medi-
cina Fetal Barcelona; i al maig 
la Unió Professional de Tècnics 
Superiors Sanitaris de Catalunya 
(FETESS-Catalunya) van cele-
brar les IV Jornades Científiques 
TSS centrades en les malalties 
cardiovasculars amb 250 partici-
pants.

En paraules de Montes Beli-
sario, directora del Lloret Con-

vention Bureau, “amb aquests 
tres esdeveniments es confirma 
que de mica en mica anem posi-
cionant la nostra destinació en el 
mercat associatiu”, un segment 
que, segons Belisario, “sol esco-
llir capitals de província buscant 
la connexió amb el tren d’alta ve-
locitat, el que encara posa més en 
valor que hagin escollit la nostra 
oferta”. De cara a futures reu-
nions, afegeix, “hem aconseguit 
fidelitzar algunes associacions 
com és el cas de FETESS, que ha 
repetit espai en tres ocasions i 
que tornarà el 2019; o la Fundació 
Medicina Fetal Barcelona, que ja 
ha confirmat que l’any que ve tor-
narà a portar un esdeveniment a 
Lloret, en aquest cas amb més de 
500 participants”.  yy

«han passat per Lloret 
professionals del sector 
turístic del Regne Unit, 

França, Rússia i Moldàvia»
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Unionistes. Foto Yoyo independentistes. Foto Yoyo

bLANES

El ple municipal de l’Ajunta-
ment de Blanes del mes d’octubre 
va haver d’alterar sensiblement el 
seu contingut a causa d’una pica-
baralla a la sala quan tot just ana-
va a començar la sessió. L’ambient 
ja s’havia començat a escalfar una 
hora abans de l’inici del ple, amb 
les dues concentracions que es 
van fer davant l’edifici consisto-
rial. 

Primer es van aplegar diver-
ses persones per expressar el seu 
rebuig a les dues mocions que 
inicialment havia presentat al 
ple ERC, però que finalment ja 
s’havia acordat prèviament reti-
rar de l’ordre del dia. S’hi dema-
nava canviar la denominació de 
dos carrers: que la plaça d’Espa-
nya passés a dir-se plaça de l’1 
d’Octubre, i que l’avinguda Joan 
Carles I es digués avinguda de la 
República. 

Els assistents a la primera de 
les dues concentracions, que de-
fensaven la unitat d’Espanya i Ca-
talunya, també van mostrar el seu 
rebuig a la pancarta que hi ha al 
balcó principal de l’Ajuntament, 
que reclama la llibertat dels pre-

sos polítics, en al·lusió a Sànchez 
i Cuixart. Mitja hora més tard, es 
van afegir al mateix lloc els par-
ticipants de l’altra concentració, 
de signe totalment contrari als 
primers. 

En aquest cas, estava convo-
cada pel CDR, el Comitè de De-
fensa de la República, i reclamava 
tres principals reivindicacions: 
que s’aturin les accions derivades 
de l’aplicació de l’article 155, la 
defensa de les institucions cata-
lanes, i que es posin en llibertat 
els presos polítics, en referència 
als presidents de l’ANC i Òm-
nium. Abans que comencessin 
les dues concentracions, l’alcalde 
de Blanes, Miquel Lupiáñez, es 
va adreçar als assistents de totes 
dues demanant-los que hi hagués 
respecte mutu. 

SUSPENSIÓ DEL PLE I ALTE-
RACIÓ DE L’oRDRE DEL DIA 

Quan va ser l’hora de comen-
çar el ple municipal, la sala estava a 

vessar de públic de totes dues 
bandes que, abans que entressin 
els regidors i regidores, ja havien 
dipositat sobre la taula dels càr-
recs electes cartells i enganxines 
de les dues postures contraposa-
des. Quan l’alcalde va retirar al-
guns d’aquests elements i des del 
públic es va reclamar que encara 
en quedaven visibles, va esclatar 
una picabaralla verbal entre els 
seguidors de les dues bandes. 

La cridòria va augmentar de 
nivell i virulència quan l’alcalde 
es va adreçar a dos dels regidors 
que mantenien sengles cartells 
demanant la llibertat de Sànchez 
i Cuixart, i els va demanar que 
el retiressin. Va ser llavors quan 
l’alcalde va decidir suspendre el 
ple. Al cap de poc més de mitja 
hora, els edils van tornar a entrar 
a la sala i el batlle va explicar que 
s’havia decidit ajornar l’inici a les 
8 del vespre alterant el seu contin-
gut: es van suprimir totes les mo-
cions, així com l’apartat final de 
precs i preguntes del públic. 

Aquest anunci va aixecar les 
ires d’una part dels manifes-
tants unionistes, que van incre-
par l’alcalde acusant-lo de ser 

un ‘dictador’ i un ‘feixista’. A 
les vuit en punt es va iniciar la 
sessió plenària sense que ja no es 
produís cap altra altercat ni dins 
ni fora de la sala, on en tot mo-
ment van haver-hi tres agents i 
el cap de la Policia Local, Joan 
Garcia, els quals en els moments 
més àlgids de la picabaralla van 
intervenir per calmar els ànims, 
igual que també ho van fer al-
guns regidors.

govERN MoLT MINoRITARI

En l’apartat de precs i pre-
guntes, els diferents portaveus 
polítics van parlar sobre l’actual 
situació del govern local, des-
prés que en l’anterior ple ERC va 
marxar del govern, i en aquest 
els 4 regidors del PDeCAT van 
fer efectiva la seva anunciada re-
núncia. Quim Torrecillas, Juan-
jo Navarro, Joel Comas i Dafne 
Galvany van agrair la tasca dels 
tècnics de les respectives àrees, 
així com l’excel·lent clima de tre-
ball i companyor compartit amb 

la resta de regidors i regidores de 
l’equip de govern. Ara el PSC go-
verna amb 4 dels 21 regidors del 
consistori i manté la col·labora-
ció del PP des de l’exterior.

Per la seva banda, l’alcal-
de va lamentar perdre aquests 
companys de viatge, sobretot pel 
gran nombre de projectes que 
havien de tirar endavant conjun-
tament. En aquest sentit, Miquel 
Lupiáñez va explicar que durant 
les darreres setmanes s’ha reunit 
amb els caps de llista de tots els 
grups, que li van manifestat la 
seva voluntat de no entrar al go-
vern. L’alcalde, en tot cas, els ha 
convidat a treballar en diverses 
ponències: transport, salut, bon 
govern o aparcaments.

Aquestes intervencions es 
van fer després que el portaveu 
de la CUP, Jaume Pujadas, va 
fer efectiva la seva renúncia per 
motius personals. Pujadas no va 
acceptar la Font Gótica, màxim 
guardó de la Vila. yy

Màxima tensió al ple de Blanes

«Abans del ple, ja hi va haver 
dues concentracions de 

signes oposats»

«Es van retirar totes 
les mocions i els precs i 
preguntes del públic»

«El PSC governa amb 4 dels 
21 regidors del consistori»
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MoISéS gARCíA - LLoRET DE MAR

El Pla Operatiu de Turisme 
dotarà Lloret de Mar de 700.000 
euros per aquest any, a través dels 
quals es duran a terme diferents 
actuacions. Aquesta xifra ha re-
querit una modificació de crèdit 
del pressupost municipal, que va 
ser aprovada en la passada ses-
sió plenària. En concret, la Ge-
neralitat hi incorpora mig milió, 
mentre que la quantitat restant 
de 200.000 euros va a càrrec del 
Patronat de Turisme Costa Bra-
va-Girona. El conveni, signat el 
passat mes de juny, recull que 
aquests ingressos es faran cada 
any, fins al 2020. 

 
Hi ha diversos projectes pre-

vistos al Pla Operatiu de Turisme, 
que estaven fixats per executar-los 
al llarg d’aquest any. Aquestes ac-
tuacions es faran amb la dotació 
econòmica de 700.000 euros i hi 
ha propostes que tindran prioritat. 
Alguna d’elles com, per exemple, 
les reformes als camps de futbol ja 
han vist la llum. També es consi-
deren prioritàries la millora d’un 
tram del camí de ronda, la con-
tractació d’un “project manager” 
del projecte global, l’adequació de 
la plaça Pere Torrent, la millora de 
punts de connectivitat de teleco-
municacions i energies netes i di-
ferents actuacions culturals.  

 
A més, segons fonts munici-

pals, també s’inclou un pla de di-

namització comercial i una apor-
tació per a la xarxa wifi oberta a 
les platges, que està en funciona-
ment des d’aquest estiu. Tal com 
va explicar en el ple l’alcalde de 
Lloret, Jaume Dulsat, el Pla Ope-
ratiu preveu més de 30 mesures 
de diferents àmbits com urba-
nisme, comercialització o soste-
nibilitat, entre d’altres. En tot el 
procés, a banda de la participació 
de l’equip de govern, també s’ha 
comptat amb el sector privat, la 
Generalitat i el Patronat de Turis-
me Costa Brava-Girona. 

Aquesta modificació de crèdit 
necessària es va aprovar en el pas-
sat plenari amb els vots favorables 
de l’equip de govern (CiU, PSC i 
ERC-Avancem) i el regidor no 
adscrit. El MILLOR, ICV-EUiA i 
Ciutadans hi van votar en contra, 
mentre que el grup En Lloret Sí Se 
Puede es va abstenir. yy 

MoISéS gARCíA - LLoRET DE MAR

Posar ordre en el sector dels 
habitatges d’ús turístic, coneguts 
com HUT. Amb aquest esperit, 
l’Ajuntament de Lloret de Mar ha 
aprovat una nova ordenança re-
guladora d’aquest tipus de viven-
des, per tenir més control sobre 
aquest sector. El gruix de mesures 
es van aprovar de manera defini-
tiva durant l’última sessió plenà-
ria i es preveu que entri en vigor 
en breu. Amb aquesta nova nor-
mativa, es podrà identificar amb 
més facilitat els propietaris dels 
habitatges i sancionar de manera 
més efectiva els clients que tin-
guin conductes incíviques.

 
L’aprovació de la nova ordenan-

ça reguladora dels HUT va comp-
tar amb tots els vots a favor excepte 
el d’ICV-EUiA, que es va abstenir. 
Abans, però, es van desestimar un 
total de cinc al·legacions que es van 
presentar des de diferents sectors. 

Van arribar per part de la Gene-
ralitat, el gremi d’hostaleria, dues 
comunitats de veïns i un parell de 
particulars. Segons va explicar el 
regidor d’Acció de Govern, Jordi 
Sais, cap de les demandes comp-
taven amb viabilitat jurídica i, per 
aquest motiu, es van tombar.

 
La xifra actual d’habitatges 

d’ús turístic amb llicència és de 

prop de 3.000, tot i que el govern 
municipal és conscient que en re-
alitat la xifra pot ser més elevada. 
La majoria d’aquestes vivendes es 
troben situades al centre de la vila 
i a la urbanització Serra Brava. Pel 
que fa a la moratòria per sol·licitar 
una llicència per a HUT, aquesta 
encara segueix vigent, fins que es 
presenti el pla especial, abans que 
acabi l’any. yy 

700.000 euros per a diferents 
actuacions prioritàries

Nova ordenança per a la 
regulació dels HuTs

part dels diners es dedicaran als camins de ronda. Foto m.a. Comas

els Huts estan repartits de manera desigual per la vila. Foto m.a. Comas

«La generalitat aporta 
500.000 euros i la Diputació 

de girona, 200.000»

«Entre d’altres, es millorarà el 
camí de ronda, es contractarà 

un project manager i es 
farà un pla de dinamització 

comercial»

VoLS uNA FEINA?
Encara més!  Pots ser propietari d’un negoci 

amb alta rendibilitat demostrable.

Es traspassa l’únic rentat de cotxes en el 
centre de blanes en ple funcionament.

Instal·lacions noves amb pont de rentat.
Ampli finançament. Oportunitat única

uNA FEINA PER A ToTA LA VIdA

Tel. 699 57 36 27   -   simionatto@yahoo.com.ar
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bLANES

Blanes ha celebrat una jorna-
da lúdico-educativa amb motiu 
del Dia Europeu de la Conscien-
ciació de l’Aturada Cardíaca (16 
d’octubre) i l’RCP (Reanimació 
Cardio pulmonar). Hi ha partici-
pat més de 500 escolars del muni-
cipi, principalment de 4t, 5è i 6è 
de primària, és a dir, amb edats 
compreses entre els 9 i els 11 anys.

La jornada ha quedat centra-
da en tres sessions d’un simulacre 
teatralitzat on s’ha explicat què 
cal fer i què no s’ha de fer mai 
quan ens trobem davant un cas 
real d’algú que pateix una atura-
da cardiorespiratòria (ACR). Es 
tractava de deixar clars els passos 
que cal seguir i com s’han de fer 
de manera correcta les maniobres 
de reanimació cardio pulmonar.

A banda d’una participació 
activa al llarg de la intensa sessió, 
els nois i noies han pogut plante-
jar els seus dubtes i resoldre les 
preguntes més freqüents. També 
han tingut l’oportunitat de veure 
de prop els ninots que s’utilitzen 
per practicar la RCP en els cur-
sos i tallers, així com els DEA, 

els Desfibril·ladors Externs Au-
tomàtics.

L’aturada cardiorespiratòria 
(ACR) és un problema de salut 
pública 8 de cada 10 ACR passen 
fora de l’hospital i tan sols en un 
15% d’elles hi ha alguna perso-
na que atén la víctima realitzant 
les maniobres RCP (Reanima-
ció Càrdio pulmonar). Diversos 

estudis han demostrat que si es 
produeix una mort sobtada car-
díaca, el percentatge de supervi-
vència augmenta al doble quan 
es realitzen maniobres de RCP 
precoç i desfibril·lació precoç. 

Quan una persona pateix una 
aturada cardíaca, les seves pos-
sibilitats de sobreviure cauen un 
10% cada minut. Això vol dir que 

tan sols es necessiten 10 minuts 
sense que ningú no faci res per-
què aquesta persona ja no tingui 
cap possibilitat de sobreviure, o 
bé patir seqüeles severes i per-
manents causades per la manca 
d’oxigen al cor i al cervell en cas 
de supervivència.

Aquest ha estat el segon any 
consecutiu en què Blanes ha 

allotjat una jornada d’aquestes 
característiques. Se n’ha encar-
regat d’organitzar-la l’Associació 
RCP a l’Escola amb el suport del 
Departament de Protecció Civil i 
Policia Local de l’Ajuntament de 
Blanes, el SEM –Sistema d’Emer-
gències Mèdiques-, Transport 
Sanitari de Catalunya i la Cor-
poració de Salut del Maresme i 
la Selva. 

L’objectiu de l’entitat RCP a 
l’Escola és conscienciar la cana-
lla sobre la importància d’apren-
dre el conjunt de maniobres que 
poden salvar la vida d’algú. Cal 
fer-ho des de petits, i per això els 
membres d’aquesta associació 
van tenir clar que calia fomen-
tar i ensenyar des dels centres 
educatius, d’aquí precisament el 
nom amb què s’identifiquen.

Es tracta d’una entitat sense 
ànim de lucre formada per una 
trentena de professionals sani-
taris: metges, infermers i tèc-
nics sanitaris, que es va posar en 
marxa l’any 2015. Des de llavors 
no ha deixat de treballar sempre 
de manera altruista i desinteres-
sada, i basen els seus ensenya-
ments en la cadena de supervi-
vència i suport vital bàsic que fan 
arribar directament a les aules de 
les escoles de Blanes. yy

Més de 500 escolars aprenen a salvar vides

pràctiques per perdre la por. Foto Yoyo

bLANES

En el darrer ple es va fer una 
modificació de crèdit per dispo-
sar d’aquests diners i poder licitar 
la redacció del Pla de Mobilitat.

Segons el regidor d’Hisen-
da, Nicolàs Laguna, els diners 
surten d’un romanent de treso-
reria de l’anterior pressupost i 

serviran per tirar un pla que ha 
de resoldre diversos temes com 
poden ser la plica del transport, 
les zones blaves, els aparcaments 
dissuasoris...

Salvador Tordera, del PP, 
també defensa la redacció del 
pla. “Hi ha molts temes que es 
podran resoldre amb aquest pla. 

La plica del transport, recordo 
que està prorrogada”.

Víctor Catalán, d’EUiA-ICV, 
explica que fa temps el seu grup 
va presentar una moció amb 
aquest objectiu, però en aquell 
moment no va prosperar. “No-
saltres ens avancem als esdeveni-
ments. Presentem una moció, no 
s’aprova, però uns anys després 
el govern porta el tema al plena-
ri i gent que no va fer costat a la 
moció, diu que Sí”.

En aquests moments, s’es-
tà desenvolupant el Pla Parcial 
Costa Brava i ja es poden apreci-
ar nous vials que s’hauran d’in-
corporar a la xarxa viària de la 
població blanenca.

La modificació de crèdit que 
es va fer per aconseguir aquests 
diners també tenia una partida 
relacionada amb l’Escola Ventijol.

La modificació es va aprovar 
amb 13 vots a favor (PSC, PDe-
CAT, ERC, CS i PP) i 8 abstenci-
ons (EUiA-ICV, Batega i CUP). yy

Blanes dedica 100.000 
euros al Pla de Mobilitat

riera coberta al pla parcial Costa brava. Foto Yoyo

bLANES

El govern central està estu-
diant la possibilitat de permetre 
la jubilació dels policies locals a 
partir dels 60 anys a partir de l’1 
de gener de l’any vinent, el que 
podria afectar a 16 efectius de la 
Policia Local de Blanes, que es 
podrien acollir a la jubilació.

El regidor d’Hisenda, Nicolàs 
Laguna, explica que, “el regla-
ment encara s’ha de desenvolu-
par, però és una possibilitat que 
cal seguir molt de prop”.

Joan Salmerón, d’EUIA-ICV, 
ha mostrat la seva preocupació 

per aquest tema i també perquè 
molts policies marxen a d’altres 
pobles. “Podem tenir un greu 
problema si perdem tants efec-
tius. També hem de mirar per-
què policies que treballen amb 
nosaltres marxen a pobles veïns. 
Tenen millors condicions?”  

Segons Laguna, els que mar-
xen són els interins. Per tant, “a 
partir d’ara es fomentaran les 
places fixes”.

Salmerón ha proposat crear 
un grup per analitzar en profun-
ditat aquesta problemàtica i com 
superar-la. yy

Blanes pot perdre 
16 policies 

Festa patronal policia Local 2016. Foto aj. blanes

«L’acte l’organitzà RCP 
Escola»



LA MARINA   13NOVEMBRE DE 2017

FESTA MA JoR dE SANT RoMÀ
Lloret de Mar celebra aquest no-
vembre les Festes de Sant Romà. 
Com cada any, les entitats hi tenen 
un paper molt destacat. El pregoner 
serà el lloretenc Fermí Reixach. 

Segons l’alcalde Jaume Dulsat, “un 
actor vocacional amb una dilatada 
carrera en diferents teatres i cinemes 
de Catalunya i de l’Estat espanyol, i 
que sempre ha mantingut un estret 
vincle amb el poble on va néixer, 
Lloret de Mar. La seva estima per la 
nostra vila, la seva energia i l’esforç i 
il·lusió que destina a cada projecte 
són els valors que fan gran “aquest 
orgull lloretenc” que hem de sentir 
especialment viu aquests dies”.

En el marc de les festes de Sant 
Romà també s’ha volgut destinar 
un espai especial al 10è aniversari 
de l’agermanament amb Bolsena, 
“una ciutat italiana amb qui com-
partim una història, unes tradici-
ons i amb qui durant els darrers 
deu anys hem tingut l’oportunitat 
d’anar teixint també uns lligams so-
cials i personals entre els seus ciuta-
dans”, segons apunta Dulsat.

ProGrAmA d’ActES

DIA 9
PREgÓ
8 de la tarda. teatre Municipal
A càrrec de Fermí Reixach i 
Garcia, actor de lloret de Mar.

SoPA DE L’àvIA
9 del vespre. casal Municipal de 
la Gent Gran

DIA 10
TAL CoM RAJA
9 del vespre. teatre Municipal
PREu dE l’ENtRAdA: 3 €. 
Amb salvador Pujós.

DIA 11
xvII FIRA MEDIEvAL
de 10 del matí a 9 del vespre
carrers del centre de la vila i 
passeig Verdaguer. Més info: 
www.lloretdemar.org

DESCobRIM EL PASSAT 
MEDIEvAL DE LA NoSTRA 
vILA. A les10 del matí, trobada 
al davant del centre comercial 
caravel·la. Visita guiada a peu 
per tal de descobrir el passat 
medieval de lloret, una part 
força desconeguda de la història 
del poble. Activitat gratuïta. cal 
reserva prèvia al web patrimoni.
lloret.cat o al Museu del Mar.

EL RACÓ DELS CoNTES
2/4 de 12 del migdia, a la 

biblioteca Municipal. Gina Ginger 
& charlie chives (anglès), a càrrec 
de Kids & us.

ACADèMIA PIRATA
6 de la tarda. Museu del Mar
Es busquen mariners disposats a
superar les proves per obtenir el 
títol oficial de PiRAtA. Per a nens 
a partir de 6 anys. cal reserva 
prèvia (places limitades).

Iv JAM SESSIoN D’ELS bUCS 
D’EL PUNTET
8 del vespre. sala Polivalent de 
la casa de la cultura. la banda 
convidada the Muddy sound
obrirà la jornada a ritme de soul 
i Rock per donar pas a una sessió 
on qualsevol músic, resident o 
no, hi pot participar. Obert al 
públic. Entrada gratuïta.

CARINyo
9 del vespre. teatre Municipal
PREu dE l’ENtRAdA: taquilla 14 € 
i anticipada 12 €

DIA 12
xvII FIRA MEDIEvAL
de 10 del matí a 9 del vespre
carrers del centre de la vila i 
passeig Verdaguer. Més info: 
www.lloretdemar.org

DESCobRIM EL PASSAT 
MEDIEvAL DE LA NoSTRA 
vILA. 10 del matí. trobada al 
davant del centre. comercial 
caravel·la.

hoMES, LA CoMèDIA 
MUSICAL
7 de la tarda. teatre Municipal
PREu dE l’ENtRAdA: taquilla 22 € 
i anticipada 20 €

DIA 14
EMboLIC A L’AMbAIxADA
9 del vespre. casal de l’Obrera
PREu dE l’ENtRAdA: 8 €

DIA 15
41è hoMENATgE A LA gENT 
gRAN. durant tot el dia

EMboLIC A L’AMbAIxADA
9 del vespre. casal de l’Obrera

DIA 16
EMboLIC A L’AMbAIxADA
9 del vespre al casal de l’Obrera.

CINECLUb ADLER PRESENTA: 
FRANTz
9 del vespre. teatre Municipal
PREu dE l’ENtRAdA: 5 €

DIA 17
CoNCERT. 7 de la tarda. Hotel 
Evenia. A càrrec de l’orquestra 

Selvatana. Entrada gratuïta.

bARRAQUES SA RoMANA – 
FINAL. CoNCURS SoNAbUCS
2/4 de 10 de la nit. Plaça 
Germinal Ros (davant del
teatre Municipal). Actuacions dels 
grups finalistes bASTIDA, bb 51, 
KARAbASh i MAD CARTRIDgE
Actuació estelar d’ITACA bAND I
SIxTUS. Entrada gratuïta.

bALL DE FESTA MAJoR
2/4 de 12 de la nit. Hotel Evenia
A càrrec de l’orquestra 
Selvatana. Entrada gratuïta.

DIA 18
ToRNEIg DE PETANCA
9 del matí. Pistes de petanca 
del parc del Rieral (davant Hotel 
Olympic)

INAUgURACIÓ ESCULTURA
10 del matí. Rotonda d’accés a 
lloret de Mar per sant Quirze
Amb motiu del 10è aniversari de
l’agermanament amb bolsena.

MISSA SoLEMNE
12 del migdia. Església parroquial
Missa solemne concelebrada 
en honor de sant Romà màrtir. 
canta el cor Alba de Prima amb 
acompanyament de l’orgue. 
ball de la sardana al voltant de 
l’altar. cant dels goigs del sant i 
veneració de la relíquia.

AUDICIÓ DE SARDANES
1 del migdia. Plaça de l’Església
A càrrec de la cobla ciutat de 
Girona.

JoCS DE CUCANyA
2/4 de 4 de la tarda. Passeig 
Verdaguer

ACADèMIA PIRATA
6 de la tarda. Museu del Mar
Es busquen mariners disposats a 
superar les proves per obtenir el 

títol oficial de PiRAtA.

CERCAvILA gEgANTERA
6 de la tarda. sortida de la plaça 
de l’Església pujada pel carrer 
sant Pere fins a l’avinguda Vila 
de tossa i tornada a la plaça de 
l’Església passeig Verdaguer fins 
arribar a la plaça Pere torrent
cercavila amb els gegants 
de lloret de Mar, Puigcerdà, 
Hospitalet de l’infant, amics 
Gegants de Montblanc, santa
Margalida (Mallorca) i Gegants de 
lille (França).

TRASTUKADA’17
7 de la tarda. sortida de la plaça 
de la Vila. Més info: joventut.
saromana@gmail.com
Esdeveniment per a majors 
d’edat.

MàgIA I ALLÒ QUE No ho éS
(il·lusiONs O REAlitAt)
8 del vespre. El Puntet
A càrrec del mag Joan Herrera.
Entrada gratuïta.

bARRAQUES SA RoMANA
10 de la nit. Plaça Germinal Ros 
(davant del teatre Municipal)
Actuacions dels grups bERTRAN
ShoW, ELS AMICS DE 
LES ARTS I oRQUESTRA 
DIvERSIoNES.

DIA 19
CERCAvILA gEgANTERA
2/4 de 12 del migdia
sortida del passeig de sa caleta 
fins arribar a la plaça de la Vila
cercavila amb els gegants i 
capgrossos de lloret de Mar, 
l’Escala, sant Fruitós del bages, 
Hospitalet de l’infant, la bisbal
d’Empordà, Martorell, la 
barceloneta, El Poblenou, Navàs, 
Puigcerdà, Montblanc, Girona, 
Pineda de Mar, blanes, Riudellots
de la selva, Ribes de Freser, 
ullastrell, Gualba, Fraga, tuïr, lille 

(França), santa Margalida (illes 
balears) i colla Gegantera de 
lloret de Mar.

ExPoSICIÓ DE vEhICLES 600
2/4 de 12 del migdia. Plaça Pere 
torrent

RIALLADES
12 del migdia. Plaça Germinal Ros
A càrrec d’El Pot Petit Espectacle 
per a totes les famílies amb nens i 
nenes d’entre 2 i 10 anys.

ALTA SUCIEDAD
5 de la tarda. teatre Municipal
PREu dE l’ENtRAdA: Gratuït
A càrrec de la ciA. MuEKKA.

FESTIvAL DE CoUNTRy
2/4 de 8 de la tarda. disco 
Revolution. Entrada gratuïta.

CoNCERT DE SANT RoMà
2/4 de 8 de la tarda. Església 
Parroquial. A càrrec de Mònica 
Orpí Roth -soprano- i santi Escura 
-piano-. Repertori: Music Hall
Entrada amb aportació 
voluntària.

NoTES:
• El dia 18 de novembre hi haurà
jornada de portes obertes al 
Museu del Mar, Jardins de santa 
clotilde, castell de sant Joan, 
turó Rodó i can saragossa.

• També hi hauran visites guiades
gratuïtes a la casa museu can 
Font a les 10 del matí, 12 del 
migdia i 4 de la tarda.

• Fins al dia 21 de novembre, 
les fires d’atraccions estaran 
instal·lades al carrer dels Mestres, 
davant del Pavelló Municipal. El 
dia 16 de novembre es farà 2 x 1.
durant tots els dies que estigui
instal·lada la fira, 2 hores de 
pàrquing gratis a l’aparcament 
municipal de la plaça de braus.
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Un grup d’exalumnes recorden temps passats. Foto Yoyo

els lloretencs gaudiran d’àmplies bonificacions als aparcaments. Foto m.a. Comas

50è aniversari de l’escola Mn. Joan Batlle

Lloret aprova les ordenances fiscals per al 2018 

bLANES

L’Escola Mossèn Joan Bat-
lle va ser la primera escola de 
barri que es va posar en marxa 
a Blanes, sorgida de la necessi-
tat d’acostar el servei educatiu a 
tots els veïnats. Va ser la segona 
escola pública després del Joa-
quim Ruyra.

L’Ajuntament de Blanes va 
triar el nom de Mossèn Joan Bat-
lle per a la nova escola a través 
d’un acord de ple unànime l’any 
1966. Joan Batlle i Valls (Calella 
de la Costa, 1872 – Blanes, 1939) 
va arribar a Blanes el 1896 i va 
desenvolupar nombrosos projec-
tes musicals i corals al municipi, 
on la seva obra ha esta recordada 
amb respecte i admiració. Com a 
compositor, l’any 1908 va escriu-
re el ‘Cant de l’Àngel’ que encara 
es canta per Setmana Santa, i el 
1919 musicà la versió de l’obra 
‘Pastors i Misteris’, de Pere Puig 
i Llensa. 

Segons els documents que 
es guarden a l’Arxiu Municipal 
de Blanes, la primera acta de 
constitució del centre data del 9 
de gener de 1967. Llavors va ser 
anomenada com ‘Escuela Naci-

onal Graduada Mixta Mn. Juan 
Batlle’, i durant el primer mes 
va estar tutelada en funcions per 
Juan Roquet i Vilar, director de 
l’única escola pública que hi ha-
via hagut fins llavors a Blanes, 
l’Escola Joaquim Ruyra, conegu-
da popularment com l’’Escola de 
la Vila’. 

Tot just un mes després, el 
9 de febrer, Pilar Llovera Esteve 

passava a ser la directora del  nou 
centre educatiu, que en el primer 
curs comptava amb 325 alumnes.

25è ANIvERSARI

El dimecres 11 d’octubre, van 
començar els actes commemora-
tius dels 50 anys. Es van reunir 
al mateix centre escolar, exalum-
nes, exmestres, la comunitat 
educativa actual i les autoritats.

L’acte més informal i festiu va 
ser un sopar popular. Abans de 
l’àpat, hi va haver un breu torn 
de parlaments encapçalats per la 
directora de l’Escola Mossèn Joan 
Batlle, Lídia Pastor, i l’alcalde de 
Blanes, Miquel Lupiáñez. L’alcal-
de de Blanes va lliurar simbòli-
cament a la directora de l’Escola 
Mossèn Joan Batlle una placa 
commemorativa en recorda dels 
50 anys que se celebren enguany. 

La placa està previst que s’instal-
li properament a l’entrada de les 
dependències del centre educatiu.

Després de sopar, es va obrir 
un torn d’actuacions dalt l’esce-
nari on havien tingut lloc els par-
laments. S’acceptaven tota mena 
de manifestacions artístiques i 
declamatòries: cançons, balls, 
discursos, etc.

Un altre dels ingredients es-
pecialment preparats per a la 
ocasió van ser diversos plafons 
on tothom qui va voler va poder 
enganxar-hi fotografies de record 
del seu pas per l’escola, ja fossin 
exalumnes o exmestres. Aquest 
racó del pati on es van instal·lar 
es presentava amb el títol genèric 
‘Un passeig per la vida de la nos-
tra escola’.

ALTRES ACTES

Per al dia 24 de novembre, 
està prevista una Nit Astronò-
mica amb l’entitat Castor. El mes 
de febrer hi ha programada una 
taula rodona sobre “Hàbitats Sa-
ludables” Amb Carme Ruscalleda 
i membres de la Fundació Gasol, 
entre d’altres participants. yy

LLoRET DE MAR

Les ordenances fiscals de Llo-
ret per al 2018 han quedat apro-
vades amb els vots dels partits de 
PDeCat, PSC, ERC, ICV, Ciuta-
dans, En Lloret Sí se Puede i el 
regidor no adscrit. El MILLOR 
es va abstenir. El primer tinent 
d’alcalde d’Hisenda, Albert Ro-
bert, ha celebrat l’ampli consens 
en l’aprovació, que ha comptat 
“amb el suport d’un total de 17 
regidors, dels 21 que conformen 
el ple municipal”. 

Una de les principals nove-
tats és que s’amplia el període de 
l’hora gratuïta als aparcaments 
municipals a tot l’any. Abans era 
de 9 mesos i quedava exclòs l’es-
tiu, i una reducció del 50% per les 
hores següents per als residents. 
En el cas dels abonaments de 
l’aparcament de Costa Carbonell 
i zona esportiva, es redueixen els 
seus preus. 

Pel que fa a l’IBI, es conge-
la i es manté el gravamen del 
0,72% per als particulars. En el 
cas dels béns de naturalesa rús-
tica (que inclou els terrenys ur-

banitzables on no s’hagi edificat 
encara) serà del 0,65€ i també 
s’aplicarà un gravamen més alt 
als immobles amb valors ca-
dastrals més alts, que serà del 
0,77% per als establiments d’ús 
comercial amb un valor cadas-
tral mínim de 137.981€, els d’oci 
i hostaleria amb un valor mínim 
de 962.232€, els industrials amb 
un valor mínim de 116.065€ i les 
oficines amb un valor cadastral 
mínim de 143.287€. 

Quant als guals, s’hi aplica-

rà un increment en funció de les 
places d’aparcament per la inten-
sitat de pas.

ARTICLE 155

El dijous 26 d’octubre, l’Ajun-
tament lloretenc va fer dos plens. 
El primer a les 9:30, per aprovar 
les ordenances. El segon a les 
11:00 per debatre sobre la qües-
tió catalana.

L‘Ajuntament de Lloret de 
Mar rebutja l‘aplicació del 155 

perquè pretén liquidar l‘autogo-
vern de Catalunya, condemna les 
mesures repressives del govern 
espanyol i exigeix la llibertat 
immediada pels “Jordis”. Això 
recull la moció aprovada en un 
ple extraordinari i urgent, en què 
els grups van destacar l‘esforç de 
PDeCAT, ERC, PSC, ICV, Podem 
i regidor no adscrit per negociar i 
posar-se d‘acord.

 
En especial, van voler agrair 

“la valentia” del PSC i els únics 
que es van quedar sols votant-hi 

en contra van ser els dos regi-
dors de Ciutadans, que no veien 
cap urgència en la moció. L‘al-
calde de Lloret, Jaume Dulsat, 
de CDC, destacava l’esforç dels 
grups per arribar a un acord,  “A 
nosaltres i ERC, ens hagués agra-
dat aprovar el text plantejat per 
l’AMI i l’ACM. Hem cedit per 
poder incorporar d’altres grups 
i, en aquest cas, cal destacar l’es-
forç del PSC per poder-se afegir a 
la proposta final”. 

PENDENTS DE PUIgDEMoNT

Mentre es celebraven els dos 
plens previstos pel matí del 26 
d’octubre, començaven a arribar 
notícies de que Carles Puigde-
mont convocaria eleccions i no 
es proclamaria la independèn-
cia. Després del ple, el màxim 
protagonista va ser la televisió. 
Primer havia d’intervenir a 2/4 
de dues; després, una hora més 
tard; posteriorment es va ajor-
nar, i finalment, no hi va haver 
convocatòria electoral. yy

«Les ordenances 2018 es van 
aprovar amb el suport de 17 

dels 21 regidors»

«Els residents tindran una 
hora gratuïta tot l’any 
als aparcaments i una 

bonificació del 50% la resta 
de temps»
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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 BOdeGA JOSÉ 
C.Joan Burcet, 17
972 335 078 - BLaNeS

LA FARGA DEL GNOM
Carretera de Lloret a Blanes
972 368 080 - LLoret de Mar

LA ruedA
C. alambra, 14 
872 219 682 - BLaNeS

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

LA VAcA echAdA
C. St.romà, 9
972 364 860 - LLoret de Mar 

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

nOVeS BrASeS
av. de Vidreres, 93
972 362 026 - LLoret de Mar

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. d’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  BALmA
C. esperança,11
972 33 87 48 - 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

PLAniOL  
C. doménech Carles,17
972 369 342 - LLoret de Mar

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

SALinAS
Plaça Catalunya,18
972 33 12 64 - BLaNeS

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

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

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

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

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

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

ESPAI RESERvAT PEL 
SEU ESTAbLIMENT

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

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

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

cA L’eSPí
C. arnau Gatell, 5 
647 903 308 - BLaNeS

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

cASA PAcO 
C. ausias March, 10
972 364 176 - LLoret de Mar 

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

eL mOncAYO
C. Valentí almirall, 1
972 371 178 - 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 cOJA
C. Sant tomás, 11
972 367 499 - LLoret de Mar

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

VA de tAPeS
C. de l’oliva, 72
628 247 720 - LLoret de Mar

VintAGe 
C. olivers, 2
650 141 323 - BLaNeS

22 cAtOrzA
av. Passapera, 11
972 372 010 - LLoret de Mar

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

ArOmeS
C. Jaume Ferrer, 10 BLaNeS
634 54 60 51

ArrietA 32
C. 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

cA L’eSPí
arnau Gatell, 5  BLaNeS
647 90 33 08

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 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

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 mArtinA
C. riu de la Plata, 56
631 345 909 - 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

MT FACTORY
C. Mas enlaire, 19
972 115 637 - 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 
C. Narcis Macià i doménech
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

YuPPi BAr
C/ Ca la Guidó,  4
606 21 37 86 - BLaNeS

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

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

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

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

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

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

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

ESPAI RESERvAT PEL 
SEU ESTAbLIMENT

972 33 45 00
23 € al mes
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L’Art tíPic BAr
C. Sant Pere, 84
616 955 438 - LLoret de Mar

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

mAr de cOPeS 
av. del Mediterrani, 24 · 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

S’OnA muSic
av. europa 
BLaNeS

MENJAR PER 
EMPORTAR I RÀPID

BOSCO PiZZA 
C. tapioles, 17
872 094 821 - 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. accés Costa Brava, 148
972 352 895 

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

VienA
av. europa, 44
972 338 781 - 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
Pg. 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

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

reSt. diVerSO
Carrer domènech Carles, 2
972 11 46 60 - LLoret de Mar

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

tOScAnA
av. europa, 43
972 355 566 - BLaNeS

meetinG
av. amèrica, 20
872 21 18 87 - LLoret de Mar

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

NATSUMi BLANES
Ctra. Malgrat, 7
666 685 144 - BLaNeS

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

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

QiAn SuShi
Pg. Cortils i Vieta, 24
972 090 421 - BLaNeS

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

reSt. eL tuneL
C/ Narcis Fors, 34
647 95 84 01 -  LLoret de Mar

reSt. St. Pere deL BOSc
Paratge de St. Pere del bosc S/N
972 361248 - LLoret de Mar

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

Cistellets de samfaina amb ous de guatlla

INGREDIENTS

- Per a 4 persones: 8 llesques 
de pa de motlle sense la crosta, 
8 ous de guatlla. 
- Per fer la samfaina: 1 ceba, 2 

grans d’all, 1 pebrot vermell, 1 
pebrot verd , 1 albergínia, 1 car-
bassó, 1 vaset de tomàquet fre-
git casolà, oli, sal i pebre.

PREPARACIÓ:

En primer lloc rentarem i talla-
rem totes les verdures en tros-
sets ben petits.
En una paella, amb una cullera-
da d’oli, comencarem a sofre-
gir la ceba i l’all, afegirem els 
pebrots, l’albergínia i ho deixa-
rem coure uns minuts. Incorpo-
rarem el carbassó i la salsa de 
tomàquet. Salpebrerem i deixa-
rem coure fins que les verdures  
estiguin ben cuites.
Preescalfarem el forn a 180º. 
Amb un corró, estendrem el pa 
de motlle, unirem els costats 
oposats per donar-li forma de 
cistellet.

En un motlle de magdalenes 
(prèviament untat d’oli), col·lo-
carem els cistellets que farci-
rem amb la samfaina. Col·loca-
rem un ou de guatlla al damunt 
i un punt de sal.
Posarem la safata al forn, fins 
que qualli l’ou i els cistellets 
agafin un to daurat.

Aquests 4 anys, amb un total 
de 52 receptes, ha estat un pla-
er compartir taula amb tots vo-
saltres. La Marina sempre serà 
part de la meva vida, gràcies a 
tothom, bon profit i fins aviat.

Manoli Bustamante
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«Les protagonistes que han 
lluitat per superar el càncer 
de mama són la Noèlia, les 

dues Sílvia i la Uli»

«Les quatre dones es 
van conèixer durant les 

sessions de quimioteràpia 
a l’hospital Comarcal de 

blanes»

Mocadors al vent

mocadors al vent a la Sala García-tornel. Foto aj. blanes

bLANES

La Sala Maria Luisa García 
Tornel de l’Ajuntament de Bla-
nes ha allotjat una exposició 
que aplegava alhora, el desig per 
trencar estereotips i l’atractiu 
pels sentits que significa l’art de 
la imatge. Presentada amb el tí-
tol Mocadors al vent, parla sobre 
l’experiència viscuda per quatre 
dones unides per la superació 
d’un càncer de mama.

Les quatre dones es van 
conèixer durant les sessions 
de quimioteràpia a l’Hospital 
Comarcal de Blanes, arran del 
diagnòstic d’aquesta malaltia. 
Recorden que van arribar amb 
molta por, ignorant tot el que po-
dia passar i, sobretot, carregades 
de preguntes sobre l’afectació del 
tractament: marejos, pèrdua de 
cabell, repercussió en la feina, en 
el dia a dia... Un munt d’inter-
rogants que afegia incertesa a la 
seva situació.

Expliquen que es va crear en-
tre elles un vincle màgic que va 

ajudar-les a afrontar la malaltia 
i a donar-se mutu i còmplice su-
port. La força que va sorgir les 
va contagiar de l’optimisme ne-
cessari, unides alhora pel desig 
compartit de trencar barreres i 
fer oblidar els estigmes que van 
associats al càncer de mama. 
Un altre objectiu comú que les 
va unir va ser les ganes de pas-
sar-s’ho bé i mostrar-se al món 
en positiu abans que despertar la 
pena o la commiseració. 

Seguint aquesta fita, va sorgir 
la idea de fer una sessió fotogrà-
fica que recollís en imatges totes 
aquestes vivències. Per això, han 
comptat amb la col·laboració 
dels fotògrafs Jordi Masbernat i 
Josep Salip, que s’han encarregat 
de treure la part més artística i 
fotogènica de les quatre dones. 
Ho van fer a través de tres sessi-
ons diferents, una de les quals la 
van fer a l’emblemàtic castell de 
Sant Joan.

No es tractava de ser més o 
menys presumida, de sortir més 
o menys afavorida, sinó de la va-
lentia de mostrar-se amb i sense 
el mocador, com un símbol d’es-
ventar tot el negatiu que s’associa 
amb el càncer de mama. Tampoc 
se li treu importància, perquè es 
tracta d’un procés dur i difícil de 
superar, però li han volgut treure 
el dramatisme i la càrrega negati-
va que sovint associa la malaltia 
amb la mort. 

El què en un principi es van 
plantejar com un joc, una te-
ràpia molt íntima, van decidir 
mostrar-la al món en una matei-
xa continuació d’aquesta pròpia 
decisió, compartint amb tothom 
qui vulgui el què han après. En 
definitiva, un cant a la bellesa 
de la vida al qual la Noèlia, les 
dues Sílvia i la Uli hi posen cara, 
però que ben bé podríem ser 
qualsevol de nosaltres.

Una de les qüestions que 
també ha emocionat aquestes 
dones intrèpides ha estat que 
des del minut zero en què es van 
proposar tirar endavant el pro-
jecte s’han trobat amb l’oferi-
ment de col·laboracions per tot 
arreu. Així, a banda de l’equip 
de fotògrafs, també han comp-
tat amb Xavi Garriga, de l’Esco-
la d’Art de Sabadell; la psicòloga 
Mariona Riera; Susanna Martín 
i Pepa Sánchez, que han disse-
nyat el cartell; i el suport de co-
ordinació d’Angie Rota. yy

parella lingüística i fotògrafa a l’exposició primera sessió de treball. Foto aj. blanes

Exposició sobre el 
Voluntariat per la llengua 

Formació de les 
entitats locals

LLoRET DE MAR

Aquests dies es pot visitar 
l’exposició “A Lloret, sumem en 
català amb el Voluntariat per la 
llengua”. Es tracta d‘una exposi-
ció fotogràfica que ens endinsa al 

programa del Voluntariat per la 
llengua a partir de les impressi-
ons d‘algunes parelles lingüísti-
ques de Lloret de Mar. 

L‘exposició, elaborada per 
l’Oficina de Català de Lloret de 
Mar, del Consorci per a la Nor-
malització Lingüística, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de 
Lloret de Mar, convida a fer un 
viatge visual a través de l‘objectiu 
de set fotògrafs que han col·labo-
rat desinteressadament en l‘expo-
sició: Maria A. Comas, Jordi Tri-
adó, Esteve Utset, Agustí Viader, 
Àngels Torres, Paco Membrives i 
Lázió Balassa.

Les imatges de dotze parelles 
lingüístiques, fetes en llocs em-
blemàtics de Lloret, expressen 
la complicitat que es crea entre 
voluntaris i aprenents, i reflectei-
xen la riquesa de l‘experiència del 
VxL. Tot plegat apropa a un món 
que gira al voltant de les vivències 
entre cultures diferents. El nexe: 
el català. 

L’exposició es podrà visitar 
fins al 24 de novembre en l’horari 

d’obertura habitual de la Bibliote-
ca Municipal.

voLUNTARIAT PER LA 
LLENgUA

Voluntariat per la llengua 
(VxL) és un programa per practi-
car català a través de la conversa. 
Es basa en la creació de parelles 
lingüístiques formades per un 
voluntari, que parla català flui-
dament, i un aprenent, que en té 
coneixements bàsics i vol adquirir 
fluïdesa.

El VxL ofereix dues modali-
tats: presencial (les parelles han 
d‘assistir al lloc de trobada que 
hagin acordat) i virtual (les pa-
relles fan les trobades per mitjà 
d‘Internet, a través de platafor-
mes de videoconferència).

El programa va néixer l’any 
2003 i ja hi han passat més de 
110.000 parelles. És un programa 
reconegut per la Unió Europea i 
adoptat a l’Aran, Perpinyà, An-
dorra, el País Valencià, les Illes 
Balears i, també, a Bolzano (Ità-
lia) i Flandes (Bèlgica). yy

bLANES

L’Ajuntament de Blanes ha 
impartit un curs formatiu gratuït 
dissenyat i adreçat especialment a 
les associacions del municipi, or-
ganitzat a través del Departament 
de Participació Ciutadana. Es 
tracta de la primera experiència 
que es fa en aquest àmbit, i tot i 
ser novetat, ja ha estat tot un èxit 
de participació.

Al llarg de les tres sessions de 
que constava, es van abordar as-
pectes bàsics i comuns, pensats 
perquè siguin el màxim d’útils 
per a tothom. En la primera sessió 

es va impartir el marc normatiu 
i el règim de funcionament comú 
a totes les associacions, mentre 
que en la segona, es va parlar so-
bre fiscalitat relacionada amb les 
entitats. 

A la darrera jornada, es va 
programar una sessió pràctica 
per aprendre a dissenyar i gesti-
onar projectes individuals o con-
junts, entre vàries associacions.

En aquesta primera experièn-
cia de formació, totalment gra-
tuïta, hi han participat membres 
d’una trentena d’entitats. yy
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L’Associació Hope organitza un Sopar Benèfic per 
finançar la investigació de la Síndrome BVVL

SELvA - MARESME

Diverses entitats, empreses, 
institucions i col·laboradors de 
Blanes, Lloret, Tordera i altres 
localitats del territori han unit 
esforços per fer possible l’orga-
nització d’un sopar a benefici de 
l’Associació Hope que tindrà lloc 
el dissabte 11 de novembre. L’es-
deveniment tindrà lloc al Restau-
rant Can Tarranc, i el seu objectiu 
és poder recaptar fons econòmics 
per crear un equip mèdic d’inves-
tigació de la Síndrome de Brown 
Vialetto Van Laere (BVVL). El 
preu del tiquet és de 25 euros.

La Síndrome BVVL és una 
malaltia molt desconeguda que 
fins fa poc temps no comptava 
amb cap entitat de referència ar-
reu de l’Estat espanyol per ajudar 
les persones que la pateixen a po-
der seguir tot el procés d’adapta-
ció. Precisament per aquest dar-
rer motiu la coneguda escriptora 
blanenca Alba Saskia va decidir 
crear l’Associació Hope l’estiu del 
2015, tres anys més tard que li van 
diagnosticar a ella mateixa. 

  Alba Saskia va centrar l’aten-
ció de tots els mitjans de comu-
nicació justament ara fa un any, 
quan el seu relat ‘Con un par de 
alas’ va ser triat entre els 10 tre-
balls finalistes de l’anterior edició 
dels Premis Planeta. No tan sols 
perquè va ser un fet excepcional 
que una escriptora novella, jove i 

desconeguda fos considerada per 
aquests prestigiats guardons, sinó 
per la història de superació perso-
nal que representa ella mateixa.

Més enllà de l’estricta recap-
tació econòmica, el sopar benèfic 
pretén ser una mena de tarja de 
presentació de l’Associació Hope 

al territori, un esdeveniment soci-
al al què assisteixi tothom qui esti-
gui sensibilitzat amb aquest tipus 
de projectes. Si bé Alba Saskia ha 
aprofitat l’atenció mediàtica que li 
va suposar ser finalista del Premi 
Planeta per fer difusió de l’asso-
ciació que presideix, ara la seva 
ferma decisió és donar a conèixer 

d’una manera més explícita l’enti-
tat i les seves finalitats.

Una malaltia molt desconeguda

Actualment només es conei-
xen dos casos a Espanya, inclo-
ent-hi la mateixa Alba Saskia. Ara 
bé, les estadístiques apunten que 
la Síndrome de Brown Vialetto 
Van Laere (BVVL) preval entre 
un milió de persones. Per aquest 
motiu, si comptem que hi ha uns 
46 milions de persones a l’estat 
espanyol, això vol dir que hi ha 
44 casos de BVVL encara sense 
diagnosticar. 

Des de l’Associació Hope els 
agradaria poder contactar amb 
totes aquestes persones i posar a 
la seva disposició la informació i 
l’experiència que han acumulat 
fins ara: protocols a seguir, medi-
cació, teràpies, plans de futur, etc. 
Diuen que es tarda uns 10 anys en 
diagnosticar una malaltia estra-
nya, i per això el propòsit de l’en-
titat és reduir de forma dràstica 
aquest termini de temps. yy

L’entitat està presidida per l’escriptora blanenca Alba Saskia, que pateix aquesta rara malaltia degenerativa

alba Saskia el dia que va presentar el llibre. Foto aj. blanes
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500 anys de la Reforma Protestant

Visita guiada nocturna al 
cementiri 

Fira de Tardor

bLANES

El Centre Cristià FEAM de 
Blanes es va vestir de festa el 
darrer diumenge d’octubre per 
celebrar els 500 anys de l’inici 
de la Reforma Protestant. Amb 
motiu de que han començat les 
diferents activitats que s’aniran 
organitzant durant l’any temàtic 
que commemora aquests cinc 
segles, la comunitat evangèlica 
blanenca va celebrar una jorna-
da de portes obertes presidida 
per les ganes de compartir i en-
comanar l’alegria que l’efemèri-
de significa per a tots ells i elles. 

La celebració es va encetar 
amb una recepció institucional 
al vestíbul del centre de cul-
te situat al polígon industrial, 
molt a prop del Morralla, Espai 
Creatiu. Un cop iniciat l’acte, el 
pastor del Centre Cristià FEAM 
de Blanes, Jonatan Martín-Ar-
royo, es va encarregar de donar 
la benvinguda a tothom, amb 
un temps de lloança on es van 
interpretar diverses cançons de 
signe religiós acompanyades 
d’un grup de músics, a l’estil 
gospel.

Tot seguit, el pastor de l’as-
sociació CCFEAM de Blanes, 
Carlos Núñez Rosique, es va 
encarregar d’aportar una visió 
històrica del protestantisme a 
comarques gironines i en aques-
ta població gironina. Un dels 
primers en introduir-ho a ter-
ritori gironí va ser el missioner 
suec Eric Lund, qui l’any 1877 
es va instal·lar a Figueres i des 
d’allà es va desplaçar a d’altres 
localitats. 

A Blanes hem d’esperar en-
tre finals del segle XIX i prin-
cipis del segle XX per trobar 
presència evangèlica en aques-
ta vila. Primer va ser en cases 
particulars, ja que durant molt 
de temps no hi havia cap lloc de 
culte. L’any 1972 es van comen-
çar a regularitzar les trobades i 
finalment el 15 de maig del 1983 
es va obrir el primer local de 
culte, l’Església de Déu de Bla-
nes. Després de diversos canvis, 

l’actual ubicació es va posar en 
marxa l’any 2005.

Tot seguit, després d’aquesta 
visió històrica, la part més insti-
tucional de l’acte la van encap-
çalar l’alcalde de Blanes -que 
va assistir a la jornada acompa-
nyat del regidor d’Acció Soci-
al, Igualtat i Nova Ciutadania, 
Mario Ros- i el cònsol honorari 
d’Israel a Catalunya. Miquel Lu-
piáñez va agrair especialment la 

tasca del centre cristià FEAM, 
que acull i ajuda les persones 
més necessitades. A Blanes 
aquesta tasca és molt coneguda 
especialment a través de la ONG 
El Bon Samarità, amb el Banc 
dels Aliments; el Servei d’Aco-
llida; el programa de reinserció 
social a través d’El Rastre; així 
com l’Espai Jove 3.0 de reforç es-
colar que enguany continua en 
marxa per segon any consecu-
tiu, de manera coordinada amb 
Serveis Socials de l’Ajuntament.

Després de l’alcalde, va in-
tervenir el cònsol honorari d’Is-
rael a Catalunya, Yosef David 
Sánchez-Molina, que va destacar 
sobretot els llaços d’unió que hi 
ha entre jueus i evangèlics, que 
comparteixen profetes i altres 
elements de culte comuns. El seu 
parlament va ser seguit pel lliura-
ment de sengles obsequis –con-
sistents en una altra edició com-
memorativa de la bíblia- al ma-
teix cònsol honorari, al regidor 
Mario Ros, i a la cap de secció i 
coordinadora d’Acció Social, Lur-
des Rodríguez, entre d’altres. yy

bLANES

La visita nocturna al cemen-
tiri de Blanes, feta la nit del 31 
d’octubre, ha significat un pas 
més per consolidar la Ruta de 
Personatges Il·lustres, un projecte 

iniciat ara fa un any, cristal·litzat 
aquest estiu amb la instal·lació de 
diverses plaques que indiquen el 
lloc on van ser enterrades perso-
nalitats de diferents àmbits. La 
ruta inclou la senyalització de 14 

tombes i panteons amb sengles 
plaques per facilitar el seguiment 
del recorregut, aplegades en un 
plafó informatiu instal·lat a l’en-
trada del cementiri on, a banda 
de la relació de personatges, hi ha 
una breu explicació històrica en 
quatre idiomes: català, castellà, 
anglès i francès. 

La visita guiada gratuïta la 
va encapçalar l’historiador lo-
cal i tècnic de l’Arxiu Municipal 
de Blanes, Aitor Roger. L’èxit 
d’aquesta primera visita augura 
que se’n programin moltes més en 
el futur, no tan sols com un atrac-
tiu per als visitants, sinó també 
per la pròpia ciutadania de Blanes. 

Els visitants nocturns van 
comptar amb un ingredient afe-
git. Es tractava d’un interludi 
musical amb dues intèrprets de 
viola i violí que van tocar diverses 
peces relacionades amb els perso-
natges il·lustres. 

El 7 de novembre, hi va haver 
una nova visita. yy

bLANES

El dimarts 31 d’octubre i el di-
mecres 1 de novembre, Blanes va 
organitzar la primera edició de la 
Fira de Tardor.

Els darrers cinc anys, el De-
partament de Promoció de la 
Ciutat de l’Ajuntament de Blanes 
havia organitzat la Fira de Brui-
xes, però enguany el consistori 
va decidir fer un gir argumental 
i potenciar els elements tradicio-
nals de la cultura catalana enlloc 
de potenciar altres modes alienes. 
Un dels primers indicis d’aquest 
canvi de contingut temàtic ha 
estat els diferents elements deco-

ratius que han engalanat diversos 
carrers del centre de la vila.

La Fira de Tardor tenia com 
a nucli central diverses parades 
instal·lades al passeig de Dintre. A 
les parades s’hi podia triar i reme-
nar un ample ventall de productes 
gastronòmics, roba, objectes de 
regal, articles de bellesa i d’her-
boristeria, naturistes, bijuteria, 
castanyes recent torrades, pa ar-
tesà fet al forn de llenya, llamina-
dures...

També hi havia animació am-
bulant a càrrec de dos personat-
ges: l’Aiguader i en Carapan. yy

500 anys d’església evangèlica. Foto aj. blanes

La iniciativa va tenir una molt bona acceptació. Foto Yoyo

Canalla disfressada gaudint de la Fira. Foto Yoyo

«El centre cristià FEAM, acull 
i ajuda a les persones més 

necessitades»

«La comunitat evangèlica 
blanenca comença un 

any d’activitats amb una 
jornada de portes obertes»
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estudiant i voluntaris. Foto Cláudia Cárceles

Una de les primeres sessions del trimestre. Foto m.a. Comas

Signatura del conveni. Foto aj. Lloret

Voluntaris i 
estudiants

El Racó dels Contes

Conveni amb 
Palafrugell

bLANES

Aquests darrers mesos el Jardí 
Botànic Marimurtra de Blanes ha 
acollit tres voluntaris que han tin-
gut l’oportunitat de realitzar tas-
ques del seu interès en un dels dos 
únics jardins botànics de Catalu-
nya. Els programes de voluntari-
at, que s’han posat en marxa per 
primera vegada aquest estiu de 
forma experimental, han permès 
que tres voluntaris puguin apor-
tar els seus coneixements i energi-
es en els camps de la jardineria, la 
botànica i la comunicació.

El programa de voluntariat 
s’afegeix al programa de pràcti-
ques que s’ha dut a terme a Ma-
rimurtra en els darrers anys, en 
col·laboració amb diferents cen-
tres de referència i proximitat 
com l’Escola Agrària Forestal de 
Santa Coloma de Farners, l’Esco-
la Agrària Quintanes i l’Institut 
Rubió i Tudurí. Enguany, fins a 5 
estudiants han estat fent pràcti-
ques al Jardí Botànic Marimurtra 
en camps com la jardineria, la bo-
tànica, el paisatgisme o la il·lus-
tració científica. yy

LLoRET DE MAR

La Biblioteca de Lloret de Mar 
s’omple de contes. Del 7 d’octubre 
al 21 de desembre s’han progra-
mat un total de deu sessions.

Aquestes són les properes ses-
sions: L’11 de novembre la Biblio-
teca de Lloret (11:30), en col·labo-
ració amb l’escola d’anglès Kids 
and Us, oferirà el conte en anglès 
titulat Gina Ginger & Charlie Chi-
ves. Adreçat a nens i nenes d’entre 
5 i 7 anys, el conte planteja el què 

els hi passa a molts nens, que esti-
men molt les seves mascotes, però 
no els agrada haver de fer segons 
quines tasques per tal de tenir 
cura d’elles.

 
El Racó dels Contes ofereix 

una sessió doble els dies 24 i 25 
de novembre. El divendres 24 a 
les 18.00 h de la tarda serà el torn 
del conte titulat The little prince, 
a càrrec de la acadèmia d’idio-
mes CELL de Lloret. En aquest 
cas s’explicarà la història del Pe-

tit Príncep de Saint- Exupéry. I el 
dissabte 25 de novembre (11:30), 
Assumpta Mercader oferirà el 
conte titulat Llegendes de Lloret. 
Hi ha moltes llegendes vinculades 
amb Lloret. N’hi ha que passen al 
mar, d’altres a la muntanya i algu-
nes parlen de llocs emblemàtics de 
la vila com Santa Cristina. Però 
totes elles expliquen anècdotes 
curioses que val la pena conèixer.

Pel mes de desembre hi ha pre-
vistes sessions els dies 2, 16 i 21. yy

LLoRET DE MAR - PALAFRUgELL

 Els alcaldes de l’Ajuntament 
de Lloret i Palafrugell han signat 
un conveni pel qual el municipi 
de Palafrugell podrà utilitzar els 
equipaments municipals de gestió 
de residus de Lloret. Es tracta con-
cretament del Centre de Tracta-
ment de Residus (CTRM) i del Di-
pòsit Controlat de Residus Sòlids 
Urbans (RSU) per al tractament i 
abocament dels seus residus. 

Jaume Dulsat, alcalde de Llo-
ret, ha explicat que, “el Centre 
de Tractament de Residus Mu-
nicipals de Lloret de Mar és un 
equipament supramunicipal de 
referència en el tractament de 

residus que inclou una planta de 
tractament de la fracció resta, 
el tractament de voluminosos i 
una estació de transferència per a 
materials recollits selectivament 
a més del Dipòsit Controlat de 
RSU”. I ha afegit “això ens per-
met la millor gestió i tractament 
de cada residu concret i per tant 
la contribució a la preservació del 
medi ambient”. 

Palafrugell abocarà 8 tones al 
dia i el conveni tindrà una vigèn-
cia de fins a tres anys. 

A dia d’avui, aboquen al Cen-
tre de Tractament de Residus, 60 
poblacions. yy
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nou terra al passeig de dintre. Foto Yoyo

Xerrada de domènech sobre Gironella. Foto m.a. Comas

El passeig de dintre torna a la normalitat

Violència i intimidació 

Xerrades i viatges del Club Maria-Casinet

bLANES

Després de canviar el terra, 
unes obres que van començar el 
26 de setembre, el dilluns 23 d’oc-
tubre ja es va poder tornar a fer 
el Mercat de Fruites i Verdures 
al passeig de Dintre de Blanes. 
Durant unes setmanes, el mer-
cat s’havia muntat, de dimarts a 
dissabte, al passeig de Mar; i els 
dilluns a la plaça dels Dies Feiners 
i plaça d’Espanya.

Les obres han consistit en 
substituir la terra que hi havia per 
sauló sòlid, que té la mateixa so-
lidesa de la pedra però l’aparença 
de la sorra, harmonitzant amb 
l’estètica que hi ha en l’entorn.

El nou paviment de terra es-

tabilitzada del passeig de Dintre 
proporciona unes característi-
ques adequades per a la circula-
ció de vianants, ciclistes i el pas 
esporàdic de vehicles lleugers. Ho 
fa mantenint l’aspecte natural del 
terreny, sense fang ni regueres 
en molt de temps. Ara bé, caldrà 
garantir un bon ús del mateix 
perquè el nou tipus de material 
mantingui el màxim temps possi-
ble les característiques que el fan 
diferent. 

Per aquest motiu, des de 
l’empresa que s’ha encarregat de 
l’obra s’han fet diverses recoma-
nacions, com per exemple que 
caldrà limitar al màxim el pas de 
turismes i furgonetes, i que sem-
pre sigui amb velocitats inferiors 

a 15 km/h. També caldrà evitar 
la circulació de vehicles pesats, 
evitar radis de girs petits i girs 
de rodes amb el vehicle immòbil, 
així com d’automòbils, furgone-
tes i camions que tinguin pèrdues 
d’hidrocarburs. 

Respecte al manteniment que 
caldrà seguir a partir d’ara, les 
indicacions que ha fet l’empresa 
especialitzada que s’ha encarregat 
dels treballs són que es netegi amb 
escombres o bufadors, i que la re-
collida mecànica es faci sobre l’as-
falt que hi ha en els dos laterals del 
passeig de Dintre. Igualment, no 
es poden utilitzar elements mecà-
nics per a la neteja superficial, així 
com tampoc aigua a una pressió 
superior a les dues atmosferes. yy

bLANES

Mossos d’Esquadra de la co-
missaria de Blanes van detenir 
dos homes, de 18 i 19 anys, de 
nacionalitat espanyola i veïns 
de Barcelona, com a presump-
tes autors d’un robatori amb 
violència i intimidació, lesions i 
amenaces a dues menors.

Els fets van passar cap a 
les sis del matí d’un diumenge 
d’octubre a prop de l’estació de 
Renfe.

En arribar al lloc, els agents 
van comprovar que dues joves 
estaven increpant dos nois que 
estaven dins de l’andana de 
Renfe. 

Les noies van explicar que 
els dos nois acabaven d’intentar 
sostreure la bossa de mà d’una 
d’elles i, en no aconseguir-ho, 
van agredir-la amb un cop de 
puny i la van amenaçar de mort 
amb una pistola.

Els mossos van trobar una 
arma detonadora a un dels joves 
i els van detenir com a presump-
tes autors d’un robatori amb vi-
olència i intimidació en grau de 

temptativa, amenaces i lesions.

Els detinguts, amb antece-
dents, van passar a disposició 
del Jutjat d’Instrucció en funci-
ons de guàrdia de Blanes, el qual  
en va decretar la seva llibertat 
amb càrrecs. 

En nombroses ocasions, els 
mossos han muntat controls a 
l’estació de Renfe de Blanes per 
escorcollar els joves que arriben 
de l’àrea metropolitana de Bar-
celona amb ganes de gresca. Un 
altre dels punts calents de la ma-
tinada de dissabte a diumenge, 
és quan tanquen els locals d’oci 
nocturn de la zona dels Pins. yy

LLoRET DE MAR

El darrer trimestre de l’any 
ha començat amb una xerrada de 
Joan Domènech i Moner sobre “El 
centenari de Josep Maria Girone-
lla i la seva novel·la més famosa, 
Los cipreses creen en Dios”. Una 
conferència que Domènech havia 
fet anteriorment a Darnius, poble 
natal de Gironella, per encàrrec 
de la comissió del centenari de 
l’escriptor, i que va adaptar a Llo-
ret tot recordant  que el literat  va 
arribar a vendre un milió de lli-
bres de l’obra esmentada i va fer 
arribar el nom de Girona –lloc on 
figura que succeeixen els fets- ar-
reu del món.   

Posteriorment es va fer una 
excursió a l’Escala i es va pro-
gramar la conferencia “Prudenci 

Bertrana i la seva pintura”, a càr-
rec de Carme Crusellas, directora 
del Museu d’Art de Girona.  

Altres actes programats:

24 DE NovEMbRE
Conferència sobre “Pruden-

ci Bertrana, la seva naixença a 
Tordera”, que s’explica per la fi-
liació carlina de la seva família i 
la recerca dels àmbits que li eren 
més propicis. El torderenc Xavier 
Sanjuan Borràs, que acaba de pu-
blicar una biografia de Prudenci 
Bertrana, parlarà de la vida de 
Bertrana, aportant notícies fins 
ara inèdites. 

26 DE NovEMbRE
Excursió al pantà de Boadella. 

Visita a l’interior de la presa i vi-

sita al poble de Darnius, passant 
per davant de la casa on va néixer 
Josep M. Gironella, i visita de l’es-
glésia romànica de Santa Maria. 

1 DE DESEMbRE
Conferència de Pere Joan 

Sureda sobre “La història dels 
comitès antifeixistes de la guer-
ra civil”. Sureda, enginyer in-
dustrial de carrera, va sentir la 
necessitat d’investigar l’evolució 
de la revolta d’esquerres des del 
6 d’octubre de 1934 que havia de 
desembocar en els fets de 1936 i 
en la persecució indiscriminada 
de la gent “d’ordre” que va anar 
quedant assassinada pels in-
controlats a les carreteres. Una 
d’aquests persones fou el seu 
pare, pel sol fet de ser de la fede-
ració de joves cristians. yy

«La víctima va rebre un cop 
de puny i amenaces 

de mort»
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El Rem Santa Cristina aconsegueix el seu repte

Rivalitat local Nova gespa de gran qualitat

LLoRET DE MAR - CIUTADELLA

Els components del Rem Santa 
Cristina, han anat amb un llagut 
de Lloret de Mar a Ciutadella (Me-
norca). Han estat més de 27 hores 
a l’embarcació fent 111 milles ma-
rítimes, més de 200 quilòmetres.

Joaquim Planells, portaveu 
del club, mostra la seva satisfac-
ció per haver assolit l’objectiu 
marcat. “Ha estat l’esforç de mol-
ta gent, els que remaven, els que 
s’han encarregat de la logística i 
els que ens han animat i ajudat en 
tot moment per poder fer aquesta 
travessia”.

La travessia la van fer 12 voga-
dors, vuit sempre eren a l’embar-
cació remant, i una timonera que 
va descansar molt poques hores i 
fins i tot en algun moment tam-
bé es va posar a remar.  Els tretze 
protagonistes d’aquest repte han 
estat acompanyants d’un gran 
equip tècnic que els hi ha fet cos-

tat tot el viatge des de dos velers. 
“Sense ells no hauria estat possi-
ble. Ens ho han fet molt fàcil. No-
saltres només havíem de remar i 
descansar. La resta ho portaven 
tot ells”, apunta Planells.

La sortida va ser el dia 12 d’oc-
tubre a primera hora des de Santa 
Cristina. “En aquell moment hi 

havia núvols. Això, ens va ajudar, 
el sol va trigar a sortir i no feia 
tanta calor”.

En tot moment anaven acom-
panyats de dues embarcacions, 
Dolce vita i Nausika, des d’on re-
bien tot el suport, podien descan-
sar i s’agafaven les millor imatges 
per immortalitzar el moment.

Les hores nocturnes van ser 
les pitjors, segons explica Pla-
nells. “Quan es va fer fosc, la mar-
xa es va complicar, van ser 12 ho-
res força dures. El cansament era 
molt més mental que físic perquè 
teníem molt ben planificada l’ali-
mentació i el descans. No tenies 
cap referència, els telèfons mòbils 
no tenien cobertura...”

El millor moment, l’arribada 
al Port de Ciutadella. “Sabíem 
que ens esperaven molts fami-
liars i amics. Vam pujar tots a 
la barca i vam entrar a port. Ho 
vam celebrar com es mereixia”.

Ara toca descansar després 
d’una temporada molt intensa. 
La temporada ha portat grans 
resultats per a l’equip femení, 
que s’ha emportat diversos títols 
com el Campionat de Catalunya 
o la Lliga Catalana.

Per als nois, aquesta traves-
sia ha tancat un cicle que va 
començar ja fa uns anys i que 
els ha portat al més alt del podi 
en diverses ocasions. Enguany, 
però, han volgut acabar la tem-
porada d’una manera diferent. 
Lloret de Mar-Ciutadella: Repte 
aconseguit! yy

bLANES

El CD Blanes i l’AD Ca la 
Guidó van protagonitzar a la 
Ciutat Esportiva de Blanes un 
derby local que va servir per 
omplir les graderies del camp de 
futbol, un fet gens habitual. Com 
a curiositat, cal destacar, que 
els aficionats visitants, tenien el 
camp molt més a prop que la ma-
joria de seguidors locals. 

El Cala, es presentava com 
a líder del grup 16 de la Tercera 
Catalana i el Blanes, com a un 
dels aspirants a lluitar per pujar 
al final de temporada.

L’únic que va faltar, va ser 
l’anomenada salsa del futbol, 

els gols. Després dels 90 minuts 
reglamentaris hi va haver em-
pat a zero.

Després de deu jornades, 
l’AD Ca la Guidó, ocupa la 
quarta posició amb 18 punts. 
El CF Tordera és setè amb 16, 
els mateixos punts que té el CD 
Malgrat que és el 9è de la gene-
ral. El CD Blanes ocupa l’onze-
na posició amb 14 punts mentre 
el Lloret B és 17è amb 7.

Entre els màxims golejadors 
de la categoria hi ha Jose Anto-
nio Martínez del CF Tordera i 
Roger Mora del CD Blanes amb 
nou dianes. El jugador del Cala, 
Carles Collado, n’ha fet 7. yy

MoISéS gARCíA - LLoRET DE MAR

Després de dos mesos en 
obres, el Camp Municipal d’Es-
ports de Lloret de Mar ja compta 
amb la nova gespa artificial. Per 
tant, el CF Lloret ja ha tornat a 
fer entrenaments i disputar par-
tits a la instal·lació habitual. Els 
treballs han consistit, principal-
ment, en el canvi de la catifa de 
joc, que havia quedat molt mal-
mesa després de més d’una dese-
na d’anys amb intensa activitat. 
A més, s’ha aprofitat per canviar 
el sistema de reg i crear una zona 
d’escalfament, fent desaparèixer 
una de les graderies laterals. Tot 
plegat, unes reformes necessàries 
per gaudir d’un camp de futbol 

de gran qualitat. El cost de les 
actuacions, segons fonts munici-
pal, ha estat d’una mica més de 
160.000 euros. 

 Al llarg d’aquests dos me-
sos, tant el primer equip com els 
conjunts de la base, han alternat 
les seves sessions d’entrenament 
entre les Pistes d’Atletisme i el 
Camp del Molí. Ara, amb la nova 
gespa, el Club de Futbol Lloret 
espera celebrar molts gols i vic-
tòries. De fet, sempre es podrà 

dir que el primer partit que es va 
disputar sobre la nova catifa es 
va guanyar. Va ser en un enfron-
tament amistós entre el Cadet 
“C” de l’entitat i un equip estran-
ger, amb triomf per 2-1. 

Després de 10 jornades, el 
primer equip de l’entitat ocupa la 
part alta de la taula de Primera 
Catalana amb 18 punts després 
d’haver aconseguit 5 victòries, 
3 empats i 2 derrotes. Han fet 15 
gols i n’han rebut 10. yy

entrada al port de Ciutadella. Foto rem Santa Cristina

Cd bLaneS 0- ad Ca La GUidÓ 0. Foto Yoyo

els partits del futbol base han inaugurat la gespa. Foto m. García

«van remar més de 27 
hores per fer 111 milles, 

207 km»

«Les hores de nit van ser 
les més complicades. El 

millor moment, l’arribada a 
Ciutadella»

«Les obres de millora
 del camp han costat 

160.000 €» «La temporada ha 
començat als camps de les 
pistes d’Atletisme i el Molí»
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Dr. JoSEP MARèS bERMúDEz , Pediatre

Des de fa 4 anys les autori-
tats sanitàries del Regne 
Unit varen decidir in-

cloure la vacunació de la grip en 
els calendaris d’immunització a 
la infància per a tots els nens. La 
raó era molt evident: cada any en-
tre el 10 i el 40% dels nens i entre 
un 5 i 10% dels adults pateixen la 
grip. I aquest fet no és baladí: per 
culpa de la grip molts nens sans 
acaben hospitalitzats, en les per-
sones amb malalties de base i en 
la gent gran es produeixen greus 
complicacions i en un nombre, no 
despreciable de casos, la mort. La 
grip causa absentisme laboral i es-
colar a totes les edats, sobrecàrre-
ga dels serveis sanitaris, despesa 
sanitària, consum d’antibiòtics, 
sovint innecessaris i que generen 
aparició de resistències... amb un 
impacte, cada any, en la salut co-
munitària espectacular. A més els 
nens, són el primer grup d’edat 
que la pateix, el de més incidència 
de la malaltia, i els que l’estenen a 
tota la població: un problema de 
salut pública de transcendència 
inqüestionable.

La vacunació enfront de la grip és, 
a dia d’avui, l’única estratègia que 
ha demostrat, per la seva segure-
tat i efectivitat, poder impactar 
molt positivament per fer front a 
aquesta repetida i preocupant si-
tuació, que cada any posa en risc 
la salut de tots.

Al 2013, al Regne Unit, es posa 
en marxa un programa de va-
cunació antigripal esglaonat, 
ambiciós, respectuós amb els 
recursos econòmics disponibles, 
i amb una estricta avaluació del 
cost i del benefici de la mesura. 
Implantat progressivament, pri-
mer als nens de 2 i 3 anys, i cada 
any, a mesura de corroborar les 
evidencies del benefici en salut, 
ampliat a nens de 4, 5, 6 i 7 anys, 
i amb l’objectiu d’estendre’l poc 
a poc a tots els nens fins als 17 
anys. I ara ens presenten els seus 
espectaculars resultats: amb 
una efectivitat global en nens 
vacunats a prop del 60%, han 
reduït les consultes per grip en 
les cohorts de nens vacunats en 
un 94%, les consultes a urgènci-
es per malaltia respiratòria en 
nens a l’hivern en un 74%, l’hos-
pitalització per grip a la infància 
un 93%, i gràcies a la immunitat 
de grup generada en vacunar als 
nens, que beneficia a tota la po-
blació, s’han reduït un 59% les 
consultes per grip en la població 
adulta no vacunada. I això no-
més amb una cobertura de va-
cunació al voltant del 55% dels 
nens del país: Impressionant!

I és que la vacunació enfront la 
grip representa, en primer lloc, 
un benefici individual al nen 
que es vacuna, però a més a més 
ofereix una protecció indirecta 
al seu entorn proper, pares i avis, 
i si la cobertura de vacunació 
que s’aconsegueix en la població 
infantil és suficientment alta, 
s’obté un impacte beneficiós per 
a tota la comunitat. Impacte que 
redueix complicacions, de vega-

des greus, mortalitat, despesa 
en recursos sanitaris, consum 
d’antibiòtics... i que millora la 
salut de tots.

Els virus de la grip són causants 
comuns de malalties respira-
tòries agudes a totes les edats. 
A finals d’aquest any o en els 
primers mesos del proper, pati-
rem una nova epidèmia de grip 
estacional. Desconeixem si serà 
intensa, la gravetat que tindrà 
i quin dels quatre virus gripals 
A o B circulants en serà el pre-
dominant. La grip continua sent 

una malaltia infravalorada, i 
amb una percepció, tant per al-
guns professionals sanitaris com 
per moltes persones, d’escassa 
rellevància pel que fa a la seva 
repercussió tant en els nens, en 
els adults i fins i tot en la gent 
gran. Malauradament aquesta 
percepció està molt lluny de ser 
certa. 

La vacunació antigripal és l‘es-
tratègia més segura i eficaç per 
prevenir la infecció pels virus 
de la grip. A Espanya, aques-
ta vacuna va dirigida de forma 

universal només a la gent gran, 
a les dones embarassades i a les 
persones, nens i adults, amb 
determinades patologies de 
risc (asmàtics i altres malalties 
pulmonars, cardiopaties, dia-
betis, immunodeficiències i al-
tres malalties cròniques...). Per 
aquestes persones i pels seus fa-
miliars convivents la vacunació 
antigripal és essencial. Però va-
cunar-se de la grip es beneficiós 
per a tothom. I la vacunació dels 
nens, de tots els nens, és un rep-
te al que no hem de renunciar. yy

Reducció de més del 90% de les visites per 
grip gràcies a la vacunació dels nens
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L’AgENDA

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE BLANES

LLoRET AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

Dia 10
TEaTRE: “TaL COM RaJa”
Teatre de Lloret. 21 h

Dia 11
RUTA INDIANA-CAN FONT
Museu del Mar. 10 h castellà  - 
12 h català

TÍTOL OFICIAL DE PIRATES
Museu del Mar. 18 h. Taller 
infantil

TEaTRE: “CaRiNYO”
Teatre Lloret. 21 h

EL RACÓ DELS CONTES

Espectacle en anglès. Biblioteca 
Plaça Pere Torrent, 1. 11.30 h

CANTADA D’HAVANERES I. 
Capella dels Sants Metges. 
18  - 20 h

DIES 11 I 12
XVII FIRA MEDIEVAL. Passeig 
Jacint Verdaguer, plaça Església, 
Sant Pere, de la Vila, Sant Romà, 
plaça Pere Torrent. 11-21 h

DIA 12
TEATRE: HOMES, LA COMèDIA
MUSICAL”. Teatre de Lloret. 21 h

TROBADA DE VEHICLES
CLÀSSICS.
Plaça Pere Torrent. 9 a 14 h

Dia 16
CINEMA: “FRANTZ”
Teatre de Lloret. 21 h

Dia 17
ORQUESTRA SELVATANA
Hotel Evenia Olympic. 19 h. 
Concert i ball.

Dia 18
FESTES DE SANT ROMÀ
FESTA MAJOR D’HIVERN
Museu del Mar, Jardins Sta. 

Clotilde, Castell Sant Joan, Can 
Saragossa.

TALLER TÍTOL OFICIAL DE 
PIRATES. Museu del Mar. 18 h

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

DIES 18 I 19
TROBADA-PLANTADA
DE GEGANTS. Dia 18: Pg. Jacint 
Verdaguer, a la tarda. Dia 19 Sa 
Caleta, al matí.

DIA 19
CONCERT FAMILIAR
Plaça Germinal Ros. 12 h

TEATRE: “ALTA SUCIEDAD”
Teatre de Lloret. 17 h

CONCERT DE SANT ROMÀ. 
Església de Sant Romà. 19.30 h. 
Music hall.

DIA 23
CONFERèNCIA: “DONES DEL
CINEMA ”. Sala Polivalent de la 
Casa de la Cultura. 19 h.

DIA 24
EL RACÓ DELS CONTES 
Biblioteca Municipal. 18 h
Espectacle en anglès

TEATRE: “PLUJA”
Teatre de Lloret. 20.30 h

DIA 25
LLEGENDES DE LLORET
Biblioteca Municipal. 11.30 h

RUTA INDIANA- CAN FONT
Museu del Mar. 10 h castellà
12 h català

EL MEU PRIMER FESTIVAL
Teatre de Lloret. 17.30 h. Infantil. 
Entrada gratuïta

TÍTOL OFICIAL DE PIRATES
Festival internacional de cinema 
per a infants. Museu del Mar. 
18 h. Taller

ESPAI OFF BALNEARI 
MALDÀ 2: L´EDUCACIÓ.
Centre Cívic El Rieral. 20 h

EL MEU PRIMER FESTIVAL
Teatre de Lloret. 17.30 h

TROBADA DE VEHICLES
CLÀSSICS. Plaça Pere Torrent. 
8.30  - 14 h

DIA 26
CANTADA D’HAVANERES
Capella dels Sants Metges. 
18-20 h

CURSA BTT CORRIOLS DE L’AVI
Rieral- Font Cúllar. 8.30-14 h

DANSA: “HAY CUERPOS
QUE SE OLVIDAN”
Teatre de Lloret. 19 h

PERFORMANCE
Plaça de l’Església. 12 h

DIA 30
Teatre de Lloret. 21 h. Cicle 
Cinema i Drets Humans:
“Un món que no és el nostre”

DEL 7 aL 17
50è ANIVERSARI ESCOLA 
MOSSèN JOAN BATLLE
Sala Casa Oms

DIES 8 I 15
XERRADES OBERTES 
GRATUïTES CRÉIXER EN 
FAMÍLIA. 40è ANIVERSARI 
LLAR D’INFANTS MAINADA I 
FUNDACIÓ PERE TARRÉS 
CRP (Centre de Recursos 
Pedagògics Blanes) c. Provença, 
9. De 17.30 a 19.30 h

DEL 10 AL 7 DE DESEMBRE
EXPOSICIÓ NARCÍS GIRONELL
Galeria d’Art L’Arcada

Dia 10
TEaTRE “CiNCUENTa 
SOMBRAS DE ANDREU”
Teatre de Blanes. A les 21 h

Dia 11
CONCiERTO DE OTOÑO
Agrupació Artística Aragonesa 
de Blanes i Comarca. Teatre de 
Blanes. A les 21 h.

DIA 12
RIALLES “CONTES 1.0” 

Companyia Teatre a la Fuga.
Teatre de Blanes. a les 17.30 h.

DIES 15 I 16
SETMANA DE LA CIèNCIA
Jornada de Portes Obertes. CEAB 
(Centre Estudis Avançats Blanes)

Dia 18
LO NUESTRO
Amb Dani Candelas. Associación 
Andaluza de Ardaleós y Amigos 
de Ardales. Teatre de Blanes. A 
les 21 h.

SORTEIG DE VALS DE COMPRA
Organitza: ABBC.
Plaça dels Dies Feiners

DIA 19
TEaTRE “HOTOT”
Teatre de Blanes. A les 19 h.

DIA 24
TEATRE “EL MUNTAPLATS” 
d’Harold Pinter. Teatre de la Selva 
i de Lloret. Teatre de Blanes. 21 h

DIA 25
PERFORMANCE “ZAPATOS 
ROJOS ARTE PÚBLICO”
Acte amb motiu del 25 de 

novembre. Organitza: ADAB
Passeig de Mar.

TEATRE “RECORDS PER A TU”
Nabac Grup. Teatre de Blanes. 
A les 18 h

DIA 26
RIALLES “FADES I BRUIXES: 
QUIN ESPECTACLE!” 
Grup Rialles · Teatre amateur
Teatre de Blanes. A les 17.30 h

BiBLiOTECa COMaRCaL

DEL 2 AL 30
EXPOSICIÓ: DEU CONTES A 
L’OMBRA D’UN MONSTRE, de 
la Isaura Creus, a la Biblioteca 
Jove.

DEL 2 AL 30
EXPOSICIÓ: LA PLATJA DE 
BLANES I EL DELTA DE LA 
TORDERa Al vestíbul. Organitza: 
CEAB, ICM i CSIC

DIES 6, 13, 20 I 27
MICROVIATGES, TALLER 
D’ESCRIPTURA CREATIVA PER 
A JOVES.
A les 18 h a la Biblioteca Jove. 

DIES 13, 15 I 17
SAPS COM FUNCIONA L’E-
BOOk? Curs de formació gratuït 
sobre llibres electrònics (e-books) 
d’11 a 12 h.

Dia 10
XERRADA: LA PLATJA DE 
BLANES I EL DELTA DE LA 
TORDERa
Amb CEAB, ICM i CSIC.
A les 19.30 h a la Sala Roberto 
Bolaño.  

DIA 13
XERRADA: SER REFUGIAT, amb 
el Comitè Català de l’ACNUR.
A les 19 h.

DIA 14
PRESENTACIÓ DE L’AGENDA 
LLATINOAMERICANA.
A les 18 h

DIA 15
LOGACONTS PER A NADONS, 
amb Sílvia Martínez Muñoz. 
A les 10.30 h, a la Sala Infantil.

Dia 16
SESSIÓ DEL CLUB DE LECTURA 
INFANTIL

Bruixes, de Carles Cervello 
Español. 18.00 h, Hora del Conte 
Si triem junts sona millor, amb la 
companyia La Bèstia Peluda. A les 
17.30 h, a la Sala Infantil.

DIES 17 I 23
XERRADA-TALLER: SABATES 
VERMELLES
Organitza l’ADAB. A les 18 h a la 
Sala Roberto Bolaño.

DIA 22
XERRADA: AIXò ÉS 
VIOLèNCIA? amb el SIAD, Servei 
d’Informació i Assessorament a la 
Dona de Blanes. A les 18.30 h, a 
la Sala Roberto Bolaño.

DIA 24
CLUB DE LECTURa JUvENiL 
Atrapats a la xarxa de Michelle 
Gagnon, per a joves a partir de 
12 anys. A les 17 h a la Biblioteca 
Jove. 

DIA 3 DE DESEMBRE
PASSAFRED
Mitja marató i caminada popular. 
Santuari del Vilar. 9 h.
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DIA 9
Pineda de Mar
LA MÀGIA DE KAMISHIBAI
a càrrec de Lamat Teatre. Taller 
per crear, dissenyar i elaborar 
un Kamishibai. Biblioteca Serra i 
Moret, 17:45 h.

Fòrum Art x Art projecta:
‘La CiUTaT CREMaDa’
Sala d’Actes Can Comas, 20:30 h.

Dia 10
Calella
CICLE DE VIATGERS. 
“Les societats matriarcals del 
món”, a càrrec d’Anna Boyé
Museu del Turisme, 19:30 h.

Palafolls
ESCOLA DE PARES I MARES.
A les 19.30 h a l’Escola les 
Ferreries.

Dia 11
Pineda de Mar
FIRA D’ARTESANS
Pl. Mèlies, de 10 a 21 h.

MERCAT SOLIDARI
Pl. Nova i pl. Reis Catòl·lics, 
de 10 a 14 h.

TALLER ATRAPASOMNIS amb 
Roxana. c. Maragall, 19. 10 h.

La Cia. del Centre presenta l’obra 
‘I AIXò ÉS VIDA?’ d’Ani Méndez. 
Sala Polivalent del CCR 21 i 23 h.

Calella
FESTA SOLIDÀRIA per a la 
construcció d’una escola d’oficis 
a Amdalai (Gàmbia). Passeig 
Manuel Puigvert.

TALLER INFANTIL
Biblioteca, 11:30 h.

“EL FLORIDO PENSIL”, a càrrec 
del Centre Cultural de Pineda de 
Mar. Orfeó Calellenc 22 h.
Dia 12 a les 18:30 h.

Tordera
OPERA DEI PUPI
Teatre Clavé, 18 h.

Malgrat de Mar
ESPECTACLE SOLO DE DANSA. 
ARRELA’T SILENCIS. Claire 
Ducreux. Plaça de l’Església, 12 h.

Palafolls
FAUNA: AMFIBIS I RèPTILS. 
Curset descoberta de la natura 
de Palafolls. Sala de plens de 
l’Ajuntament. Horari: de 9 a 14 h.

XERRaDa: Història i origen de 
com escollir un bol tibetà. Casal 
de la Dona 10 h.

DIA 12
Pineda de Mar
TEATRE MUSICAL ‘PARADISE’
Auditori de Pineda, 18 h.

Santa Susanna
FESTA DEL BOLET, al parc del 

Colomer. Sortida a caçar bolets, 
exposició de bolets, fira artesana 
i bolets, entrega premis concurs 
de dibuix, bar, concert de 
música en viu (jazz), III jornada 
gastronòmica del bolet (matí)

AUDICIÓ DE SARDANES amb la 
cobla Foment del Montgrí
Pavelló Municipal, 19 h.

Malgrat de Mar
aRRELa’T. Presentació de 
llibre: “El carrer és nostre”. 
Aída Pallarès i Manuel Pérez i 
Espectacle Solo Dansa. MOLAR 
Quim Bigas. Pati de l’Escola 
Montserrat, 12 h.

21è CONCURS DE TEATRE 
viCENÇ BaYaRRi
Centre Cultural, 18 h.

Palafolls
HISTòRIA LOCAL. Descobrim els 
nostres finestrals gòtics. Sortida 
des del Fòrum Palatiolo, 9:30 h.

DIA 13
Calella
DIA MUNDIAL DE LA DIABETIS
Al CAP. Dimarts 14, també hi 
haurà actes al mateix CAP.

GRUP DE SUPORT emocional i 
ajuda mútua per a cuidadors de 
persones amb dependència.
Fàbrica Llobet-Guri, 16:30 h.

DIA 14
Pineda de Mar
TROBaDa DEL CLUB DE 
LECTURa Pineda Negra.
Biblioteca Serra i Moret, 20 h.

Calella
XERRaDa: “Té sentit la 
regeneració artificial de les 
platges?” A càrrec de Dr. Jorge 
Guillén (Institut de Ciències del 
Mar). Esplai, 20 h.

DIA 15
Pineda de Mar
L’HORa DEL CONTE
Amb Ada Cusidó. Biblioteca de 
Poblenou, 18 h.

Calella
AULA D’EXTENSIÓ 
UNIVERSITÀRIA
“De quines administracions 
podem prescindir?” A càrrec del 
Dr. Josep Ramon Barberà.
Casal de l’Amistat, 18:30 h.

SORTIDA DE LA PASSEJADA 
per la Ruta del Corb Marí. 
CAP, 9 h.

Malgrat de Mar
CONTES PER A INFANTS FINS 
A 3 ANYS. Sala de la Biblioteca la 
Cooperativa, 18 h.

Dia 16
Pineda de Mar
LA MÀGIA DE KAMISHIBAI, a 
càrrec de Lamat Teatre
Biblioteca Serra i Moret, 17:45 h.

CONTE TEATRALITZAT “Un 
poble anomenat Casància” 
Biblioteca Serra i Moret, 18 h.

Calella
SORTIDA DE LA PASSEJADA 
per la Ruta de l’Esquirol
CAP, 9 h.

XERRaDa DE NUTRiCió amb la 
dietista Sara Justícia
Local d’Oncolliga, 9:30 h.

TARDES DE TERTÚLIA
Biblioteca, 18 h.

CLUB DE LECTURA EN ANGLèS
Biblioteca, 19 h.

CiCLE GaUDí. Brava (Drama)
Sala Mozart, 21 h.

Palafolls
XERRADES. Com millorem la 
nostra imatge? Test de color.
Casal de la Dona

Dia 17
Pineda de Mar
PRÀCTICA DE TAROT 
ASTROLòGIC amb Josep 
Gimbernat. c. Maragall, 19, 18 h.

PERSONATGES DE CONTES. 
Taller infantil. Biblioteca 
Poblenou, 18 h.

CONEGUEM LES HERBES 
Sala d’aActes Can Comas, 19:30 h.

Calella
SORTIDA DE LA PASSEJADA 
per la Ruta de la Guilla. CAP, 9 h.

Malgrat de Mar
ELS CONTES DEL DIVENDRES.
Sala de la Biblioteca la 
Cooperativa, 18 h.

CINEMA. “Los últimos años del 
artista: Afterimage de Andrzej 
Mularczyk”. Centre Cultural, 22 h.

Palafolls
CIUTADANIA. “Són coses 
de nens”  és una obra de 
teatre i posterior debat sobre 
l’assetjament escolar. Acte 
obert a tothom que tindrà lloc 
al gimnàs de l’Escola Mas Prats, 
15:15 h.

Dia 18
Pineda de Mar
LES PLANTES AROMÀTIQUES
Taller familiar. Biblioteca Serra i 
Moret, 12 h.

BOULANGE QUARTET. Jazz.
Auditori de Pineda. 22 h.

CONCERT DE MaRia DE La 
COLiNa. c/ Benavente, 40. 22 h.

Calella
Celebració jornada del Dia 
MUNDIAL DE LA DIABETIS
Al CAP

ACTIVITAT INFANTIL
Biblioteca, 11:30 h.

Inauguració de l’exposició 
CALELLA CÀMPING ROCK
Ajuntament Vell, 19 h.

Tordera
“El més petit de tots”. AKARI
Teatre Clavé (17 i 18 h)

Malgrat de Mar
TEATRE DE TITELLES. Arrela’t.
MARICASTAÑA. Titiriteros de 
Binèfar (Huesca). 
Centre Cultural. 11 h.

TEATRE DE CARRER. 
“FUENTEOVEJUNA”. D’Obskené.
Parc de Can Campassol, 17 h.
TITELLES DE GUANT POPULARS 
D’IRLANDA. PUNCH&JUDY. De 
Ronan Tully. Centre Cultural, 19 h.

Palafolls
TALLERS. A la Biblioteca Enric 

Miralles, 10:30 h.

DIA 19
Pineda de Mar
CaNvi DE vaRa d’Hermano
Parròquia de Sta. Maria de 
Pineda, 12 h.

CONCERT DE SANTA CECÍLIA 
amb les corals Fildegospel, 
Saboada, Laetare, Juvenil 
de Santa Maria de Pineda, 
Montpalau  i Pinedenca
Escola Sant Jordi, 18 h.

Calella
ESPECTACLE. A càrrec dels 
Amics de la Música del Casal 
d’Avis de Poblenou de Pineda de 
Mar. Orfeó Calellenc 18:30 h.

DIA 20
Pineda de Mar
CLUB DE LECTURa: La Colla dels 
Verds. Biblioteca Serra i Moret. 
17:30 h.

Calella
Campanya gratuïta de 
PREVENCIÓ DEL GLAUCOMA I 
DEGENERaCió MaCULaR
Plaça de l’Església, tota la 
setmana (matí i tarda)

DIA 21
Calella
Obertura de la mostra “MaTaRó 
POTATOES. El temps de la patata 
al Maresme”. Museu-Arxiu

PINTEM UN LLAç CONTRA LA 
VIOLèNCIA DE GèNERE. Escola 
Freta (9:30)/ Escola Pia. 11 h.

DIA 22
Calella
PINTEM UN LLAç CONTRA LA 
VIOLèNCIA DE GèNERE
Institut Bisbe Sivilla, 12:20 h.

BALL PER A LA GENT GRAN
Espai Mercat (tarda)
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AULA D’EXTENSIÓ 
UNIVERSITÀRIA
“Sabem cap a on anem?”
A càrrec del doctor Joan Majó
Casal de l’Amistat, 18:30 h.

Malgrat de Mar
CONTES PER A INFANTS de 10 
a 12 anys. Sala de la Biblioteca la 
Cooperativa 18 h.

DIA 23
Pineda de Mar
CLUB DE LECTURa: La COLLa 
DELS VERMELLS. Biblioteca 
Serra i Moret, 17:30 h.

FòRUM CERCLE ARTÍSTIC 
presenta: El loco del pelo rojo. 
Sala d’Actes Can Comas, 20:30 h.

Calella
TaLLER. “Un soplo de aire contra 
la violencia de género”

Espai Mercat, 17:30 h.

CLUB DE LECTURA EN ANGLèS
Biblioteca, 19 h.

Palafolls
XERRADA. ”Una pareja para 
toda la vida”. Es parlarà de les 
relacions de parella. A les 20 h al 
Casal de la Dona.

DIA 24
Pineda de Mar
HORa DEL CONTE a càrrec de 
Natatxa Frutos amb motiu del 
Dia Internacional per l’eradicació 
de la violència de gènere
Biblioteca Serra i Moret, 18 h.

CURS DE MINDFULNESS i 
saviesa oriental per a la vida 
quotidiana, amb l’escriptora i 
coach Maite Bayona. Biblioteca 
de Poblenou, 19 h.

CINEMA FòRUM 
c. Maragall, 19. 20 h.

VESCOMTAT DE CABRERA
A càrrec de Joan Llinàs 
(historiador). Sala d’Actes Can 
Comas, 19:30 h.

Calella
TROBADES D’òPERA
Sala Mozart, 18:30 h.

102a FESTA DE SANTA CECÍLIA
Audició d’alumnes de l’Aula. 
Musical Can Salom. 
Can Salom, 19 h.

CICLE DE VIATGERS 
“Viatge a Sibèria per conviure 
amb els nenets. Pastors nòmades 
de la península de Iamàlia”, a 
càrrec de Francesc Bailón
Museu del Turtisme. 19:30 h.

NiT DE TERROR
Museu-Arxiu Municipal, 21 h. 
Dissabte, nova sessió.

Malgrat de Mar
L’HORA DEL CONTE. Sala de la 
Biblioteca la Cooperativa, 18 h.

Palafolls
SANTA CECÍLIA. 
Cantata “La comèdia del gall”.

COMMEMORaCió Dia 
MUNDiaL CONTRa La 
VIOLèNCIA DE GèNERE. 
Al matí lectura del manifest a 
l’IES Font del Ferro. A partir de 
les 21 h, al local jove Can Batlle, 
concert acústic.

DIA 25
Pineda de Mar
ACTIVITATS 
COMMEMORATIVES del 
centerari de l’edifici de 
l’Ajuntament pl. Mèlies i pl. 
Catalunya. Tot el dia

Gerard Borrell
‘SHOwMAG 2017’

Calella
ESPAI DE FORMACIÓ per a 
pares i mares. “Gestió d’agenda 
escolar i ús de pantalles en 
temps fora d’escola”. Fàbrica 
Llobet-Guri, 10 h.

HORa DEL CONTE
Biblioteca, 11:30 h.

Dia iNTERNaCiONaL CONTRa 
LA VIOLèNCIA DE GèNERE
Il·luminació del Far de color lila.
Lectura del Manifest 
Institucional. Plaça Església, 19 h.

CONCERT DE SANTA CECÍLIA
Sala Mozart, 21 h.

Malgrat de Mar
TEaTRE aMaTEUR. Això no és 
vida a càrrec de Grup Germanor. 
Centre Cultural, 22 h. Diumenge 
26, a les 18 h.

Palafolls
FIRA DE NADAL
Centre del poble, de 10 a 21 h.

TALLERS 
A la biblioteca d’11 a 13 h

DIA 26
Pineda de Mar
ACTIVITATS 
COMMEMORATIVES del 
centerari de l’edifici de 
l’Ajuntament. Tot el dia

Gerard Borrell ‘SHOwMAG 
2017’. Sala Gran del CCR, 18 h.

Calella
102a FESTA DE SANTA CECÍLIA
Missa Pontifical de L. Perosi
Església de Santa Maria i Sant 
Nicolau, 11 h.

TAST DE VINS SOLIDARIS
“Vi per vida”. Fàbrica Llobet-Guri, 
18 h.

EL BLOQUEIG DE L’ESCRIPTOR
A càrrec del grup de teatre El 
Tramvia del Foment Mataroní
Orfeó Calellenc, 18:30 h.

Santa Susanna
SARDANES. Amb la Principal de 
Cassà al Pavelló, 19 h.

Tordera
DANSA DE MORT
Teatre Clavé, 18 h.

DIA 27

Pineda de Mar
CLUB DE LECTURa EN 
LLENGUA FRANCESA, 
Biblioteca de Poblenou, 17 h.

Malgrat de Mar
CLUB DE LECTURA INFANTIL
17.30 h: Sala de la Biblioteca. La 
Cooperativa de 9 a 11 anys.
18.30 h: Sala de la Biblioteca. La 
Cooperativa de 12 a 14 anys.

Palafolls
CLUB DE LECTURa
A les 19.30 h a la Biblioteca.

DIA 28
Calella
CONFERèNCIA “Com superar 
l’angoixa”. Local d’Oncolliga, 17 h.

DIA 29
Pineda de Mar
’AVUI TERTÚLIA’
Biblioteca Serra i Moret, 17 h. 

CLUB DE LECTURa 
Biblioteca Serra i Moret, 20:30 h.

Calella
118è ANIVERSARI DE 
LA FUNDACIÓ DEL FC 
BaRCELONa. Castanyada 
popular a la plaça de l’Església, 
20 h.

Malgrat de Mar
CLUB DE LECTURa. Sala de la 
Biblioteca la Cooperativa, 19 h.

DIA 30
Pineda de Mar
LLEGiR TEaTRE: Club de lectura 
vinculat a la programació del TNC 
Biblioteca Serra i Moret, 20:30 h.

FòRUM PENYA BARCELONISTA 
de Pineda presenta: Kubala, los 
ases buscan la paz. Sala d’Actes 
de Can Comas, 20:30 h.

Calella
CiNECLUB. Doña Clara - Aquarius 
(drama). VOS. Sala Mozart, 21 h.

Palafolls
XERRADES. “Como superar la 
ansiedad con Wingwave”
A la Biblioteca a les 19 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 22.13 -

- - - - - -

 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 13.45 15.15 16.40 18.15 22.15

 bLANES (Estació) - bARCELoNA (Aeroport del Prat)

3.45 5.00 6.45 9.30 12.30 14.30 17.00
- - - - - - -

 LLoRET DE MAR- bLANES (centre)

FEiNERs 7.15 - 20.55 cada 20 min

FEstius 8.00 - 21.00 cada 30 min

 bLANES (centre) - LLoRET DE MAR
FEiNERs 7.00 - 21.20 cada 20 min

FEstius 8.00 - 21.00 cada 30 min

 LLoRET  - bLANES (Estació Renfe)

6.40 7.00 7.20 - 20.50 cada 30 min 21.15 21.40

bLANES (Estació Renfe) -  LLoRET 
7.00 7.20 - 22.50 cada 30 min

LLoRET DE MAR (Estació de bus)  - gIRoNA
FEiNERs (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 - - -

sEMidiREctEs (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
7.00 8.00 10.00 13.45 15.45 19.45 - -

bARCELoNA - LLoRET DE MAR (Estació de bus) 

9.15 10.45 12.00 13.30 17.30 20.30 - -

 gIRoNA (Estació de bus) - bLANES (Estació de bus)

FEiNERs

8.30 11.30 13.15 14.30 15.30 17.30 19.00 20.00

dissAbtEs FEiNERs 13.15 19.00 -

FEstius

6.03 6.33 6.53 7.03 7.33 8.03

8.33 9.03 9.33 10.03 10.33 11.04

11.36 12.07 12.36 13.07 13.36 14.00

14.33 15.03 15.33 16.03 16.34 17.07

17.36 18.07 18.32 19.03 19.33 20.03

20.33 21.03 21.44 - - -

 bLANES (Estació) - bARCELoNA (Estació del Nord)

6.45 9.30 10.00 14.30 17.00 - -

 bARCELoNA (Estació del Nord) - bLANES (Estació)

9.00 14.00 17.30 19.00 23.00 - -



30   LA MARINA NOVEMBRE DE 2017

Farmàcies de guàrdia
bLANES

LLoRET

adreces i telèfons

adreces i telèfons

novembre - Desembre

novembre - Desembre

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

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
gUILLEM
gRIMA 
ALTIMIR 

8 
9 
10 
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
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ECoNoMIA LoCAL

III Premis Climent Guitart

Guardonats en els iii premis Climent Guitart

actuació de blaumut

a partir de LeS 12 de La nit,  S’Ha de trUCar abanS a La poLiCia LoCaL
(t. 972 358 666) i S’Ha de portar La reCepta.
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I. ESPINET
E. TALLADA
TIbAU
CàNovES
M. TALLADA
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C. CAbAÑAS
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S. MoRERA
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J. MARTíNEz
PERPINyà
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MAzÓ
M. CAbAÑAS

de 22 h a 22 h (24h)

LLoRET DE MAR
Els Premis Climent Guitart, 

organitzats pel grup hoteler Gui-
tart Hotels, es van crear per guar-
donar els quatre àmbits en els 
quals l’hoteler Climent Guitart 
va fonamentar bona part de la 
seva vida professional i personal: 
la música, l’emprenedoria, la soli-
daritat i la formació.

En aquesta tercera edició, els 
guardonats han estat: Antonio 
Orozco, per la seva trajectòria 
com a compositor i cantant, en 
el premi a la Música; Marc Ca-
sadellà, per la creació d’un dels 
primers Pitch & Putt de Cata-
lunya, que s’ha convertit en una 
referència pels professionals del 
circuit europeu; en el premi a 
l’Emprenedoria a la Costa Brava 
– Pirineu Girona; a la Proactiva 
Open Arms, organització no go-
vernamental i sense ànim de lucre 
amb la principal missió de resca-
tar refugiats que arriben a Europa 
fugint dels conflictes bèl·lics, en 
el premi a la Solidaritat; i Anto-
ni Valhondo, per aconseguir la 
millor nota en el Cicle Formatiu 
d’Hostaleria i Turisme de l’Insti-
tut Ramon Coll i Rodés (Lloret de 
Mar), en l’últim curs 2016-2017, 
en el premi a la Formació, pre-
mi dotat d’una beca d’estudis al 
CETT.

Celebrada a l’emblemàtica 
Sala Palas Atenea de l’Hotel Gui-
tart Central Aqua Resort de Llo-
ret de Mar, la vetllada de procla-
mació dels guanyadors va reunir 
a 150 assistents, que van gaudir 
de l’actuació musical del grup 
musical Blaumut, que acaben de 
fer la gira del nou disc Equilibri. 
L’entrega de premis va comptar 
amb la presència, entre d’altres, 
de Pilarín Bayés, il·lustradora i 
ninotaire catalana, Octavi Bono, 
director general de Turisme de 
la Generalitat de Catalunya i Ra-
mon Ramos, director general del 
Patronat de Turisme Costa Brava 
Girona.

EL JURAT 

El jurat dels III Premis Cli-
ment Guitart ha estat format per 
la Cristina Cabañas, presidenta 
de Guitart Hotels, com a presi-
denta del jurat; Maria Abellanet, 
consellera delegada del Grup 
CETT; Eugènia Bieto, directora 
general d’ESADE Business Law 
& School; Octavi Bono, director 
general de Turisme de la Genera-
litat de Catalunya; Enric Dotras, 
president del Gremi d’Hostaleria 
de Lloret de Mar; Antoni Escu-
dero, president de la Federació 
d’Hostaleria de les comarques 
de Girona, Jaume Giró, director 
general de la Fundació Bancària 
la Caixa; Juli Guiu, president de 
Clipper’s Music; Marian Muro, 
directora general del grup Julià a 
Espanya; Cristina Pinto, tècnica 
d’Educació de l’Ajuntament de 
Lloret de Mar; Josep Puigbó, pe-
riodista i Ramon Ramos, director 
general del Patronat de Turisme 
Costa Brava Girona. 

CLIMENT gUITART

Les línies de negoci de Gui-
tart Hotels han anat sempre molt 
vinculades al turisme familiar, 
esportiu, de negocis i cultural. La 
família Guitart va viure els orígens 
del boom del turisme de la Costa 
Brava amb la inauguració del seu 

primer establiment, l’Hotel Mar 
Brava, situat a Tossa de Mar, l’any 
1955. Al cap de 10 anys, amb la 
incorporació de l’Hotel Guitart 
i l’Hotel Rosa de Lloret de Mar, 
Guitart Hotels, es va constituir 
com a grup hoteler.

A partir de l’any 1983, Climent 
Guitart, recent format a ESADE i 
a la Universitat de Harvard, aga-
fa el relleu generacional de l’em-
presa i assumeix la presidència de 
Guitart Hotels. Aleshores es van 
anar incorporant diferents hotels 
al grup, com l’Hotel Guitart Club 
Goya, que va representar la prime-
ra aposta de l’empresa pel turisme 
esportiu, el Guitart Central Park 
Hotel, que va ser el primer ressort 
de la Costa Brava (1985), o l’Insti-
tut GEM, primer Wellnes & Spa a 
Lloret que introdueix el concepte 
de la salut al turisme.

Actualment, el grup hoteler 
està presidit per Cristina Cabañas 
i compta amb 8 establiments: el 
Guitart Grand Passage, a Barcelo-
na, el Guitart la Molina Apartho-
tel & Spa, a la Molina, el Guitart 
Gold Central Park Aqua Resort, el 
Guitart Central Park Aqua Resort, 
el Guitart Hotel Venta de Goya, 
l’Hotel GEM Wellness & SPA, 
l’Aparthotel Guitart Central Park 
Aqua Resort i el Guitart Rosa, a 
Lloret de Mar. yy
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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 ToT CARN

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 PARíS 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

Cadireta Römer Duo Plus. 
del Grup 1. Pot anar amb isofix i 
sense. És reclinable. 80€. 
tel. 600 768 238

Cuina seminova
d’acer inoxidable i tres fogons. 
Pot funcionar amb gas natural o 
butà. 250€. telèfon: 680 365 051

venda scooter Piaggio C18
Està molt bé de xàsis. El motor 
està gripat però funciona bé.
Preu: 300 €. tel. 659 736 661

 

Equip hIFI Aiwa. tots els dispo-
sitius estèreo integrats en moble 
de fusta. Per a sibarites. 100 €. 
tel. 699 592 177

Cadireta MacLaren Quest
bon estat. Es ven amb bossa 
adaptable, funda d‘estiu, plàstic 
per la pluja i parasol. 85€. 
tel. 600 768 238

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

oportunitat golf Motion
Venc Golf Motion 2.8 Q 6V 204 
cV tracció 4 i només 90.000 km, 
una sola mà i en perfecte estat 
de conservació general, itV, pne-
umàtics, tapisseria, enganxall, etc
4.900 € / tel. 609 641 995.

Caminador de 3 rodes
Nou, inclou cistella, safata ex-
traïble i bossa de compres. Empu-
nyadures anatòmiques ajustables 
en alçada de 87 a 99 cm. 90€.
tel. i Whats 666 357 832

Es ven caseta i  transportí
Per a gos gran. Màxima qualitat i  
molt bon estat. 50 € cada article 
o 90 € tots dos. tel.  629 219 541,  
preferible WhatsApp.
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ENTREvISTA A JoRDI oRobITg   (DIPuTAT DE JxSí I REGIDOR D’ERC A LLORET DE MAR)

“La voluntat democràtica d’un poble no s’altera amb 
l’aplicació repressiva de la llei”

Jordi orobitg. Foto m.a. Comas

MoISéS gARCíA

El lloretenc Jordi Orobitg i Solé ha 
viscut en primera persona un dels 
moments polítics més importants 
de la història de Catalunya. Com 
a diputat de Junts Pel Sí, amb tas-
ques de portaveu de Justícia, ha 
estat un dels redactors i ponents 
de la llei de transitorietat jurídi-
ca, un dels passos fonamentals 
en tot el procés independentista. 
Orobitg, a més, també forma part 
del govern municipal de Lloret de 
Mar com a portaveu d’ERC en co-
alició, aquesta legislatura, amb el 
grup d’Avancem.   
 
Què és Catalunya ara mateix?
Catalunya és una república in-
cipient amb unes dificultats de 
consolidació evidents. Ara, però, 
té l’oportunitat, arran de les elec-
cions impulsades pel govern de 
l’Estat espanyol, de fer, el pròxim 
21 de desembre, el referèndum 

que l’1 d’octubre no es va deixar 
fer per la via de la violència. 

Vas ser un dels ponents de la llei 
de transitorietat jurídica. Per 
què va ser l’escollit?
Circumstàncies de la vida. La llei 
de transitorietat jurídica forma-
va part del programa electoral 
de Junts Pel Sí i suposo que, pel 
fet que sóc advocat i portaveu de 
Justícia, es va entendre que era la 
persona més idònia. 

Com ha viscut el procés de 
redacció d’aquesta llei de tran-
sitorietat?
La redacció de la llei ha estat un 
procés complex. En primer lloc, 
per l’oposició dels grups parla-
mentaris unionistes. En segon 
lloc, perquè hi havia aspectes que 
als membres d’ERC ens separa-
ven del PDeCAT i la CUP. Tot 
i això, vam tenir la capacitat de 

trobar una síntesi que permetia 
formular la república d’una ma-
nera escèptica, sense que imperés 
cap criteri ideològic, i que fos una 
eina per a fer la transitorietat ju-
rídica entre dos estats diferents.

Pel que fa a la jornada de l’1 
d’octubre, quines sensacions 
l’hi van deixar les imatges de les 
càrregues policials a diferents 
punts de Catalunya?
Em vaig veure obligat, igual que 
molts altres, a assumir la respon-
sabilitat de defensar el dret de les 
persones a votar i la seva integri-
tat física. Per tant, vaig passar tot 
el dia en el col·legi electoral que 
em pertocava, ajudant i col·labo-
rant en tot allò que vaig poder. 
Ho vaig viure amb la mateixa 
tensió que la resta dels ciutadans 
que van estar tot el dia en els 
col·legis. Lloret de Mar hostat-
java una part d’aquest dispositiu 
policial i eren freqüents les ana-
des i vingudes dels agents per la 
nostra població. Això despertava 
la preocupació de les persones. 
Una jornada que havia de ser fes-
tiva, la van transformar en una 
jornada de por i repressió. 

El fet que la votació del 27 d’oc-
tubre fos secreta va generar cer-
ta polèmica. Era partidari que 
fos secreta o oberta? 
A títol personal, jo vaig defensar 
que la votació havia de ser ober-
ta. Entenia que, arribats a aquest 
punt, el que no podíem fer era 
furtar al nostre poble el saber 
que és el que fan els represen-
tants públics. De tota manera, 
respecto les opinions que es van 
donar per optar per aquest tipus 
de votació. És cert que hi ha per-
sones que estan patint repercus-
sions judicials molt importants, 
no només per allò que fan sinó 
per allò que pensen, i, per tant, 
ja que teníem una confiança 
plena en què el resultat no seria 
pervertit per fer-ho d’aquesta 
manera, és lícit que no es donin 
facilitats a l’enemic. 

Amb tots aquests fets, hem 
conegut l’article 155 de la Cons-
titució espanyola. Què en pensa 
de la seva aplicació?
Jo crec que era previsible que 
s’apliqués, però no en els termes 
en què s’ha fet. Demostra la fra-
gilitat de l’Estat, incapaç de go-
vernar Catalunya d’una manera 
efectiva i diposita totes les seves 
esperances en unes eleccions au-
tonòmiques que ells preveuen que 
puguin alterar les majories que hi 
ha ara mateix al Parlament. En 
aquestes eleccions hem de votar 
majoritàriament les opcions inde-
pendentistes, perquè fent evident 
el problema, i fent-lo indefinit, 
forçarem que arribin les soluci-
ons. Aquesta situació no se la pot 
permetre ningú, ni nosaltres, ni 
l’Estat espanyol, ni Europa.  

Com s’han d’encarar aquestes 
eleccions?
Seríem poc intel·ligents si ens 
mostréssim aliens a aquesta con-
vocatòria d’eleccions. Això dei-
xaria les institucions en mans de 
qui les vol destruir. Tenim l’opor-
tunitat de poder fer, en format 
electoral, el referèndum de l’1 
d’octubre. Si tenim la capacitat de 
mobilitzar les persones que van 
votar aquell dia, sabent que les del 
dia 21 de desembre seran privades 
d’accions policials, molts dels que 
es van quedar a casa per por sor-
tiran i votaran. La voluntat demo-
cràtica d’un poble no s’altera amb 
l’aplicació repressiva de la llei.

Quines impressions l’hi ha dei-
xat Carles Puigdemont en els 
moments que heu compartit 
durant les últimes setmanes i 
què en penses de les decisions 
que ha pres?
Amb el president i amb les perso-
nes que han integrat el procés, he 
tingut l’oportunitat de tractar-hi. 
Hem de ser conscients que hi ha 
persones que pateixen una pres-
sió important, amb una repressió 
que es focalitza principalment en 
elles, amb anuncis de penes de 

presó de fins a 30 anys. És lògic i 
normal que facin les seves valora-
cions i reflexions sobre la capaci-
tat d’aguantar tot això. Pel que fa 
a les mesures que es prenen, es fan 
sempre tenint en compte a la ciu-
tadania, perquè tornar-la a enviar 
a resistir les forces de seguretat, 
tal com va passar l’1 d’octubre i 
que duri de manera indefinida, 
no és el més adient. Hem d’aprofi-
tar les oportunitats i, allò que pot 
semblar un pas enrere, com són 
les eleccions, s’ha d’aconseguir 
que sigui el referèndum que de-
manàvem l’1 d’octubre. 

Somniava en formar part d’un 
procés independentista de Ca-
talunya quan vas començar en 
política? 
Sempre he estat independentista. 
Quan vaig entrar en política, ho 
vaig fer pensant que tenia coses 
a aportar per a Lloret de Mar, per 
tal de millorar la gestió del mu-
nicipi. Però unes coses porten a 
unes altres i, quan veus la por-
ta per poder entrar a treballar al 
Parlament de manera efectiva, 
t’impliques de ple. Les circums-
tàncies han fet que sigui possible 
i estic molt agraït a totes aquelles 
persones que m’han fet costat. Em 
sento molt gratificat i espero aca-
bar la meva tasca deixant Catalu-
nya com un estat independent. 

Per acabar, quins són els tres 
principals motius pels quals és 
necessari una Catalunya inde-
pendent?
En primer lloc, per la qualitat de-
mocràtica del nostre estat. En se-
gon lloc, per donar una igualtat 
d’oportunitats efectiva als nostres 
ciutadans, ja que, en el marc de 
l’Estat espanyol, és molt evident 
que només es prioritzen els inte-
ressos de les oligarquies econòmi-
ques i això es fa en detriment dels 
drets dels ciutadans. I, en tercer 
lloc, per a preservar la identitat del 
nostre poble, que està certament 
amenaçada. Són uns principis que, 
ara mateix, no estan garantits. yy

Campanya de l’1-o a media tic. Foto aCn orobitg i Lluís Corominas (JxSí). Foto aCn roda de premsa de JxSí i la CUp. Foto aCn


