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Proactiva Open Arms

Desenes de persones esperant ajuda: Arxiu Proactiva Open Arms

Un vaixell de Proactiva Open Arms fa una campanya de sensibilització 
als ports catalans sobre els milers de persones que posen en perill les se-
ves vides per arribar a Europa per mar. Pàg.  32

POLÍTICA - Pàg. 5

EL 21-D, VOTA

MEDI AMBIENT - Pàg. 8

ISACC TORDELTA
TorDelta planteja un seguit 
d’accions que assegurin la millora 
de les pràctiques de governança 
dels recursos naturals del Delta 
de la Tordera amb la implicació 
de tota la societat.

El dijous 21 de desembre, els catalans estan cridats a les urnes, unes eleccions 
que arriben després del 1-0 i l’aplicació del 155.

Bones festes

Plaça de l’Església de Lloret. Foto M.A. Comas

L’equip humà que cada mes fa possible La Marina, us desitja Bon Nadal i que l’any vinent es puguin complir 
tots els propòsits que aquest 2017 no s’han concretat. Un any més, el Nadal es presenta solidari: Gran Recap-
te, Marató de TV3 i campanyes de recollida de joguines perquè encara hi ha molta gent que ho passa mala-
ment entre nosaltres. Més informació a la pàgina 13 i l’agenda d’activitats.

Nou alcalde

Mario Ros rep la vara d’alcalde. Foto Yoyo

Mario Ros i Vidal (PSC) és des 
del 30 de novembre el nou bat-
lle de Blanes. Substitueix Miquel 
Lupiáñez i comença a governar 
amb 4 dels 21 regidors del ple-
nari. Cap candidat va aconseguir 
els 11 vots necessaris, per tant, va 
ser proclamat alcalde el candidat 
de la llista més votada el maig de 
2015. Pàgs. 3 i 4
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LLORET DE MAR

Els treballs per arreglar l’or-
gue de l’església de Lloret ja han 
arribat a la tercera fase. El pro-
jecte de recuperació de l’orgue 
és una iniciativa dels Amics de 
la Música de Lloret de Mar, que 
aquest any han organitzat una 
quinzena de concerts amb l’ob-
jectiu de recollir diners per a pa-
gar els treballs. Tot va començar 
el mes d’abril amb el Concert de 
Pasqua amb el Trio Petit Barroc. 
Després hi va haver diversos ci-
cles: concerts d’estiu, música a 
la fresca, concert de Sant Romà 
i concert de Nadal amb la Jove 
Orquestra de Figures que ha 
tancat l’any. També hi ha hagut 
diverses actuacions de corals es-
trangeres i el Festival de Música 
Mediterrània.

El portaveu dels Amics de la 
Música, Joan Pau Romaní, expli-
ca que un cop acabades les dues 
primeres fases, ara es treballa en 
la tercera, “ja s’ha canviat el mo-
tor, la caixa, el teclat... L’orgue ja 
sona, però ara ve la fase més llarga 
i di�cultosa. S’han de canviar pe-
tites peces, netejar els tubs, millo-
rar-lo �ns a l’últim detall”.

De cara l’any vinent, es man-
tindrà el calendari de concerts, 
tot i que es reduirà el nombre dels 
que es fan a l’estiu. “A l’estiu hi ha 
molta gent a Lloret i moltíssimes 
activitats, però a la gent li costa 
entrar a l’església. Segurament 
aprimarem el programa”.

Els Amics de la Música han 
proposat a l’ajuntament que 

agrupi  les nombroses activitats 
musicals de la vila sota un mateix 
paraigües. “A Lloret hi ha moltes 
activitats musicals i a nosaltres 
ens agradaria que hi hagués una 
marca que les englobés totes. Es 
podria dir, per exemple “A Llo-
ret, música tot l’any”. Ja hem par-
lar amb el regidor Albert Robert 
i hem fet alguns contactes”.

Els Amics de la Música man-
tenen oberta la campanya d’apa-
drinament d’un dels tubs de l’or-
gue. N’hi ha un miler, “el preu de 
cada tub, que oscil·la segons la 
mida, va dels 30 als 2.000 euros. 
Els més cars, pensats per empre-
ses i institucions. Ja hem acon-
seguit apadrinar una vuitantena 
de tubs. La campanya, segueix 
oberta”, apunta Romaní. yy
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Mònica Orpí va protagonitzar el concert de Sant Romà. Foto M.A. Comas
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Eleccions com un referèndum

Es xocant que després de la repetida negativa del govern 
estatal a fer un referèndum legal, ara ens trobem davant 
unes eleccions, convocades pel mateix govern, que a la 
pràctica serà molt semblant a un referèndum.

La clara polarització dels diferents partits que es presen-
ten en dos blocs, fa que el resultat més esperat, el que tots 
els mitjans destaquen, sigui si el bloc dels partits sobira-
nistes arriba al 50% dels vots o no. Com si fos un referèn-
dum: Sí o No. 

Aquesta vegada la consulta no es podrà dir que no repre-
senta a tota la població ja que les enquestes preveuen que 
vagin a votar el 80% dels electors. 

Tothom s’hi sent implicat i el resultat serà indiscutible.

No cal oblidar que encara hi ha candidats a la presó o exi-
liats que no poden fer campanya. Una mica com un com-
bat de boxa amb una mà lligada a l’esquena. yy
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Mario Ros al moment de votar. Foto Yoyo

“Treballarem per crear un espai de consens ampli”
BLANES

Mario Ros i Vidal, músic i 
compositor, va entrar al consisto-
ri blanenc ara fa dos anys. La re-
núncia de Miquel Lupiáñez, i que 
cap altre membre del consistir 
hagi aconseguit el suport d’11 re-
gidors, tot i que es van plantejar i 
proposar diverses opcions, l’han 
portat a l’Alcaldia. Ha començat 
a treballar amb un govern de 4 
regidors amb el suport extern de 
Salvador Tordera (PPC) en un 
plenari de 21 membres.

En la votació que hi va haver 
en el ple extraordinari del 30 de 
novembre, es va produir aquest 
resultat:

Joan Salmerón (EUIA-ICV), 6
Mario Ros (PSC), 4
Joan Rota (CUP), 2
Sergio Atalaya (CS), 2
Salvador Tordera (PPC), 1
Abstencions (vots en blanc), 6 
(PDeCAT, ERC i Batega, no van 
presentar candidat a alcalde). 

Per Mario Ros, ser alcalde és 
un honor,  “he estat regidor de 
govern des de fa dos anys. Ha es-
tat una experiència enormement 
enriquidora. No em fa res con-

fessar que, tal com deveu pen-
sar cadascú de vosaltres, a mi 
tampoc no em va passar mai pel 
cap la imatge que en poc temps 
passaria a acceptar el gran repte 
de ser el batlle de la nostra po-
blació. Ara bé, ho afronto amb 
confiança i il·lusió”. 

La vessant social tindrà un 
paper molt destacat el proper any 

i mig, “amb un projecte polític de 
caire clarament social, amb de-
dicació plena, amb il·lusió, amb 
ambició i sense aturador. Aquest 
és i serà l’objectiu que tinc i com-
parteixo amb l’equip de govern”. 

Després de censurar la dico-
tomia que entén que s’ha creat 
entre ser independentista i cons-
titucionalista, Mario Ros va fer 

una declaració sobre quina és la 
seva opció en aquest àmbit. “Jo 
sempre he estat un catalanista 
convençut. I jo, que degut a la 
meva professió he tingut moltes 
oportunitats de representar la 
meva terra, us puc dir que sem-
pre ho he fet amb un gran orgull, 
i una càrrega immensa d’emoció. 
Totes les �tes que he aconseguit 
en l’àmbit cultural i artístic –per 

terres catalanes, d’Espanya, d’Eu-
ropa o pel continent americà- han 
estat en representació de Blanes i 
de Catalunya. Per tant, us he de 
dir de tot cor, que hem d’apren-
dre que estimar la nostra terra, la 
nostra nació, és voler que el cos 
nacional massa dividit avui torni 
a tenir una unitat plena”. 

Respecte al treball que li espe-
ra a l’equip de govern, ha avançat, 
“la nostra tasca s’encaminarà pri-
oritàriament a la dedicació abso-
luta de fer funcionar bé els serveis 
i les àrees de l’Ajuntament de Bla-
nes, i a acabar amb solvència els 
grans projectes que ja tenim ini-
ciats i que tenim el deure de �na-
litzar bé. Amb els braços oberts a 
tots els que us hi vulgueu afegir”. 

En aquest darrer sentit, l’al-
calde ha esmentat com a projec-
tes destacats la reobertura del 
Camí de Ronda, la urbanització 
del Pla Parcial Costa Brava Sud, 
l’arranjament de la plaça dels 
Dies Feiners com un nou espai 
per a la ciutadania i la rotonda 
d’accés a Ca la Guidó. També ha 
reivindicat que Blanes ha de fer 
camí per ser la capital de la Cos-
ta Brava Sud. yy

Mario Ros (PSC) substitueix Miquel Lupiáñez a l’alcaldia de Blanes
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Miquel Lupiáñez, la persona

El cartipàs del 4+1 Nous regidors

BLANES

Miquel Lupiáñez i Zapata ha 
deixat el PSC i l’Alcaldia de Bla-
nes per mostrar el seu desacord 
amb la política del seu partit du-
rant 20 anys en temes com la vio-
lència policial del dia 1-O, l’apli-
cació del 155 o l’empresonament 
de persones per les seves idees.

En el ple de renuncia, Miquel 
Lupáñez va agrair a tots els regi-
dors i regidores la con�ança que 
li havien fet durant aquest temps, 
però també els va fer un prec da-
vant els dies que els espera als 
grups polítics, “No feu blocs, feu 
idees, feu projectes, feu poble”. Es 
va referir a la decisió personal que 
ha pres quali�cant-la de “doloro-
sa però fàcil, per dignitat”. 

També va mostrar el seu 
agraïment envers els tècnics que 
l’havien acompanyat en aquest 
viatge, així com especialment a 
la seva dona, Rosó, les seves �lles 
Alba i Ona, i a tota la seva famí-
lia en general, per tot el suport i 
escalf rebut. Aquest va ser l’únic 
moment en què l’ara exalcalde 
es va emocionar, reprenent des-
prés les paraules amb el discurs 
que havia preparat per a la oca-
sió. “Per a mi ha estat un plaer i 
un repte apassionant ser alcalde 

del meu poble, Blanes. He treba-
llat amb l’objectiu d’estar per les 
persones, dinamitzar la vila per 
generar ocupació, i modernitzar 
l’administració perquè fos més 
e�cient i, alhora, donés millor 
servei a la ciutadania”. 

La seva màxima “sempre ha 
estat buscar i dir la veritat, pro-

curar que hi hagués la màxima 
entesa possible i diàleg entre tots 
els actors polítics i socials de la 
vila. Ja a l’adolescència, la meva 
lluita ha estat sempre defensar la 
llibertat d’expressió, la igualtat 
d’oportunitats i la justícia social. 
Per això, tot i que hagi estat una 
decisió dolorosa, també ha estat 
fàcil saber quina era l’opció més 

encertada, per dignitat política i 
coherència personal”. 

Durant el temps que ha exer-
cit d’alcalde, “sempre he tingut al 
cap fer-ho amb tota honestedat i 
transparència. Per això, quan em 
vaig desvincular de l’empresa per 
la que treballava, vaig renunciar 
al meu sou d’alcalde.  Me’n vaig 

amb la recança de no haver po-
gut acabar els projectes encetats 
i altres que calia fer, però amb la 
consciència ben tranquil·la per-
què m’hi he dedicat en cos i àni-
ma. Tots els meus esforços s’han 
centrat a fer d’alcalde de Blanes, 
renunciant a assistir a qualsevol 
altre organisme supramunicipal”.   

Per acabar, va dir, “durant 
aquest viatge per la política lo-
cal, primer com a regidor i des-
prés com alcalde, espero no ha-
ver fet cap enemic i sí que us puc 
assegurar que he fet bons com-
panys i amics”. 

“Per tot això, no vull dir-vos 
adéu, sinó un �ns aviat, i recor-
dar-vos que em tindreu al vostre 
costat sempre que calgui, treballant 
plegats per Blanes i la seva gent”.

El ple de mitja hora de du-
rada va servir perquè tots els 
grups municipals reconegues-
sin la vàlua de Miquel Lupiáñez 
com a persona. A nivell polític, 
amb molts grups, les diferències 
han estat importants. Molts li 
van desitjar una bona jubilació, 
paraules que va rebatre tot asse-
gurant que encara no ha arribat 
als seixanta anys i que seguirà 
treballant per Blanes. yy

BLANES

L’endemà mateix de ser esco-
llit alcalde, Mario Ros va fer pú-
blic el nou cartipàs municipal.

Mario Ros continua sent el 
regidor d’Acció Social, Igualtat i 
Nova Ciutadania, responsabilitats 
que va assumir a l’integrar-se a 
l’Ajuntament de Blanes fa prop 
de dos anys. També té noves car-
teres. Quatre d’elles són Cultura i 
Festes, Arxiu, Biblioteca i l’O�cina 
de Català del Consorci de Norma-
lització Lingüística. D’altra banda, 

també es responsabilitzarà d’Es-
ports i Salut d’una banda, i de l’al-
tra de Participació Ciutadana, Co-
municació Institucional i Ràdio. 

Pepa Celaya segueix encap-
çalant les àrees d’Urbanisme, 
Seguretat i Protecció Civil i ha 
passat a assumir Obra Pública, 
Enginyeria, Brigades Municipals, 
Medi Ambient i Mobilitat. Per la 
seva banda, Nicolás Laguna con-
tinua portant Hisenda i Recursos 
Humans i ha incorporat Serveis 
Jurídics, Contractació i Patri-

moni, l’O�cina de l’AMIC i de 
l’OMIC, Recursos Tecnològics i 
els serveis de neteja de Nora. 

Blai Vinaixa, el nou regidor 
del PSC, és el responsable de 
Promoció de la Ciutat, Turisme, 
Fires, Comerç i Empresa d’una 
banda. De l’altra, també assu-
meix Educació i Joventut. Per 
últim, Salvador Tordera con-
tinuarà sent responsable de la 
ponència delegada de Mercats i 
Activitats a la Via Pública, fora 
de l’equip de govern. yy

BLANES

En el mateix ple que Mario 
Ros va assumir el càrrec de pri-
mera autoritat local, Jordi Blai i 
Laia Buixeda van prendre pos-
sessió del seu càrrec en substitu-
ció de Miquel Lupiáñez i Jaume 
Pujadas respectivament.

Jordi Blai Vinaixa, nou regi-
dor del PSC, va utilitzar la fór-
mula convencional per assumir 
el càrrec.

Laia Buixeda de la CUP, ho 
va fer de manera totalment di-
ferent, “sotmesa únicament a la 
voluntat popular dels veïns i veï-
nes de Blanes, em comprometo a 

treballar pel benestar, la igualtat, 
la independència i la justícia so-
cial als Països Catalans. Contra 
la meva ètica i ideologia, però 
obligada per imperatiu legal, dic 
que prometo complir amb cons-
ciència i honor amb les obligaci-
ons del càrrec de regidora amb 
lleialtat al rei i respectar i fer res-
pectar la constitució”.

La CUP ja ha canviat els dos 
regidors que van començar el 
mandat. El PSC, n’ha substituït 
dos dels quatre que té. El PDe-
CAT també va fer un canvi pocs 
mesos després de la constitució 
de l’ajuntament. yy

Lupiáñez rep de Pepa Celaya el màxim guardó de la vila. Foto Yoyo

Equip de Govern del PSC. Foto Aj. Blanes

Laia Buixeda (CUP). Foto Yoyo
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El 21 de desembre, vota

Campanya inèdita

CATALUNYA

El dijous 21-D, els catalans i 
catalanes tindran un nou con-
tacte amb les urnes. Hi ha con-
vocades eleccions al Parlament 
de Catalunya. La convocatòria 
d’aquests comicis, però, ha estat 
molt diferent a totes les que hi 
havia hagut �ns ara. La convoca-
tòria no l’ha fet el president cata-
là, en aquest cas, Carles Puigde-
mont, sinó el president espanyol, 
Mariano Rajoy, després d’aplicar 
l’article 155 de la Constitució, un 
article que va donar per acabada 
la legislatura, i que va cessar de les 
seves funcions a tot el Govern.

LLISTES

La confecció de les llistes 
també ha estat diferent. S’ha fet 
mentre vuit membres del Govern 
i els presidents de l’ANC i Òm-
nium Cultural eren a la presó, i 
Carles Puigdemont i una part del 
Govern, a Brusel·les.

El nombre de candidatures 
per al 21-D augmenta respecte 
del 2015 i arriba a les disset al 
conjunt de Catalunya. 

Les eleccions del 21 de desem-
bre oferiran als ciutadans més 
paperetes per triar que els darrers 

comicis al Parlament del 27 de se-
tembre de 2015. En total, el Diari 
O�cial de la Generalitat (DOGC) 
ha publicat �ns a disset candidatu-
res proclamades que es presenten 
el proper 21-D, set més de les que 
hi va haver a les darreres eleccions. 
D’una banda, hi ha els set partits 
que actualment  tenien representa-
ció parlamentària –ERC, JUNTS-
xCAT, Cs, PSC, Catalunya en Co-
mú-Podem, PPC i CUP– i que són 
hereus dels sis grups parlamenta-
ris que hi havia al Parlament en 
aquesta legislatura –JxSí, Cs, PSC, 
CSQP, PPC i CUP. Però més enllà 
d’aquestes formacions majorità-
ries, hi ha �ns a deu llistes més 
que també concorren en aquestes 
eleccions, tot i que la meitat d’elles 
només presenten candidatura a la 
circumscripció de Barcelona. 

BLOCS

Tot i que els partits es presenten 
per separat, hi ha dos blocs clara-
ment diferenciats, els partits que 
han defensat l’1-O i la República 
Catalana (ERC, PDeCAT –ara Junts 
per Catalunya- i CUP), i els que s’hi 
van oposar obertament (PP, Cs i 
PSC). Després del 21-D caldrà veu-
re quina correlació de forces hi ha, i 
quin camí agafa la política catalana. 
Al mig, en Comú Podem.

PARTICIPACIÓ

Tots els indicis apunten que 
el 21-D hi haurà una gran par-
ticipació. El sector independen-
tista, per defensar el que han 
treballat aquests darrers anys; els 
partits unionistes, per assegurar 
la unitat d’Espanya.

Els comicis, per primera ve-
gada en molts anys es fan en una 
jornada laborable. Els treballa-
dors tenen dret a quatre hores 
per anar a votar. Les escoles fa-
ran festa, tot i que el divendres 22 
de desembre es considera lectiu. 
Serà el darrer dia d’escola abans 
de les vacances de Nadal. yy

CATALUNYA

La campanya electoral del 21-
D, no és igual que la resta de cam-
panyes. Hi ha quatre presos po-
lítics (Junqueras, Forn, Sánchez 
i Cuixart) i Carles Puigdemont 
acompanyat de quatre consellers 
cessats, a Brussel·les. La majoria 
són candidats d’ERC o Junts per 
Catalunya en aquests comicis.

El dia abans de començar la 
campanya electoral, el jutge Lla-
rena del Tribunal Suprem deixava 
en llibertat sis dels deu empreso-
nats. La reacció de la gent no es va 
fer esperar. A quatre hores de co-

mençar la campanya, concentraci-
ons a les portes dels ajuntaments.

Ja amb la campanya en marxa, 
el mateix jutge Llarena, va decidir 
retirar les demandes d’extradició 
contra Puigdemont i la resta de 
membres del Govern cessat que 
són a Bèlgica. L’objectiu, evitar 
que Bèlgica limités les acusacions 
abans de concedir l’extradició.

I un cop fetes les eleccions, 
s’obriran més interrogants: els 
presos polítics, Puigdemont i la 
resta de companys de Bèlgica po-
dran rebre l’acte de diputats? yy

CiU

ERC

Junts pel Sí

ICV-EUiA

CSQEP

PSC

PP

C’s

CUP

62

11
16
11
25
10

50
21

13

20
19
9
3

CATALUNYA
PARTITS ESCONS 2015 ESCONS 2012

CiU
ERC
Junts pel Sí
ICV-EUiA
CSQEP
PSC
PP
C’s
CUP
UNIÓ
Altres

CiU
ERC
Junts pel Sí
ICV-EUiA
CSQEP
PSC
PP
C’s
CUP
UNIÓ
Altres

6.682

2.585
2.845
1.669
4.127
1.428

411
244

4.722

1.168
1.983
1.408
3.378

632
279
200

33,2%

12,9%
14,2%
8,3%

20,5%
7,1%

2%
1,2%

34,1%

8,4%
14,3%
10,2%
24,4%
4,6%

2%
1,5%

4.703
1.912

2.173

3.243
2.604
1.167

419

109

3.276
1.426

990

2.061
2.128

874
160

27,06%
11,00%

12,50%

18,66%
14,98%
6,71%
2,41%

0,62%

28,04%
12,20%

8,47%

17,64%
18,21%
7,48%
1,36%

BLANES - Cens: 27.327 - Votants: 20.267 (74,16%)

LLORET DE MAR - Cens: 19.589 - Votants: 13.919 (71,06%)

PARTITS

PARTITS

VOTS 2015

VOTS 2015

VOTS 2012

VOTS 2012

% VOTS 2015

% VOTS 2015

% VOTS 2012

% VOTS 2012

Concentració del CDR de Blanes. Foto Aj. Blanes
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Convoquen les Ecopropostes 2018

La Dona Marinera, 
de groc

SELVA / MARESME

L’Associació Les Ecopropos-
tes de Ràdio Marina ha convocat 
la 23a edició del concurs de medi 
ambient. Poden concórrer-hi tots 
els joves d‘edats compreses entre 
els 12 i els 18 anys. Els participants 
es dividiran en dues categories: 

a) Treballs en grup per als es-
tudiants d’ESO

b) Treballs individuals per 
als estudiants de Batxillerat o 
Cicles Formatius.

Es demana:
- Un estudi sobre algun ele-

ment de l‘entorn natural o una 
proposta concreta de millora de 
l‘entorn pròxim 

- S’ha de presentar una me-
mòria amb el treball fet: idea, 
desenvolupament, resultats... en 
format digital, mitjançant un ar-
xiu .pdf

Premis:
- Treballs individuals de batxi-
llerat i cicles formatius:

Primer premi: Ipad i una 
placa. El centre de l’alumne gua-
nyador (Batxillerat - Cicles For-

matius) tindrà un premi de 300 
euros per a gastar en material.

Segon premi: Ipad i una placa. 
El centre de l’alumne classi�cat 
en segona posició tindrà un pre-
mi de 200 euros per a gastar en 
material.

- Treballs en grup d’ESO:

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

El centre guanyador tindrà un 
premi de 300 euros per a la com-
pra de material.

El concurs es convoca amb la 
col·laboració de la Fundació Obra 
Social La Caixa.

Terminis:
S’ha de presentar una memò-

ria amb el treball fet: idea, desen-
volupament, resultats... en format 
digital, mitjançant un arxiu pdf.

Cal enviar un e-mail adjun-

tant l’arxiu pdf amb el títol del 
treball com a nom a l’adreça: in-
formatius@radiomarina.com.

Al missatge enviat ha de cons-
tar: nom de l’autor, centre escolar, 
curs i telèfon de contacte.

Data: �ns al 13 d’abril de 2018. 

*En el supòsit de que algun 
alumne presenti treballs d’un 
any anterior, només s’acceptaran 
si encara estan matriculats en el 
mateix centre.

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

Des de la primera edició, el 
premi compte amb en Martí Bo-
ada, professor de la UAB al De-
partament de Geogra�a i premi 
global de la UNESCO, com a 
president del jurat, amb en Fran-
cesc Mauri, conegut meteoròleg 
de TV3 i en Joan Pedrola, actual-
ment professor de la universitat 
de València i durant molts anys 
director del Jardí Botànic Mari-
murtra de Blanes.

L’acte de lliurament de pre-
mis ha estat itinerant buscant 
espais emblemàtics a les pobla-
cions participants i a la vegada 
relacionats amb la �loso�a del  
certamen.

Així doncs, s’han celebrat 
aquests actes al Jardí Botànic 
Marimurtra de Blanes, al Cen-
tre d’Estudis Avançats de Blanes 
(CEAB), als Jardins de Santa Clo-
tilde de Lloret de Mar, al Far de 
Calella, al Parc Francesc Macià de 
Malgrat de Mar i a l’Illa de la Tor-
dera de Tordera entre d’altres. yy

LLORET DE MAR

Un dels monuments més em-
blemàtics de Lloret de Mar va 
aparèixer a primers de desembre, 
vestit de color groc en una inicia-
tiva del CDR de Lloret. Aquestes 
darreres setmanes el color groc 
ha servit per reclamar la llibertat 
dels presos polítics i ha onejat a 
places i carrers d’arreu del país

El fet que la Dona Marinera 
de Lloret de Mar lluís un vestit 
groc i tot el mirador aparegués 
ple de llaços grocs no va passar 
desapercebut, especialment a les 
xarxes socials.

Opinions per a tots els gus-
tos. Alguns aplaudien la inici-
ativa mentre d’altres la quali�-
caven d’acte vandàlic. També es 
va qüestionar que s’utilitzessin 
bosses d’escombraries per a un 
monument tan emblemàtic. Tam-
bé s’apuntava que les bosses eren 
perjudicials per al medi ambient. 
En una setmana de fred rigorós, 
algú va proposar que col·loques-
sin una bufanda a la dona ma-
rinera, en aquest cas, amb els 
colors de la bandera espanyola. 
El vestit, va durar unes hores. La 
imatge, però, ràpidament es va di-
fondre per les xarxes. yy

Guanyadors de l’Ecopropostes 2017. Foto Yoyo

La Dona Marinera de groc. Foto M. Carmen Bernat
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SELVA / MARESME

ISACC TorDelta pretén acon-
seguir que el delta de la Torde-
ra sigui més resilient (capacitat 
de tornar a la forma original) a 
l’efecte del canvi global. Per això, 
es planteja un seguit d’accions 
que assegurin la millora de les 
pràctiques de governança dels re-
cursos naturals i la implicació de 
tota la societat.

Aquests objectius i metodo-
logies de treball queden patents 
en el nom complet del projecte 
‘ISACC TorDelta: Implicant la so-
cietat en l’adaptació al canvi cli-
màtic al delta de la Tordera‘. Des 
l’1 d’octubre de 2017 �ns al 30 
de juny de 2018 es treballarà per 
aconseguir que el delta de la Tor-
dera sigui menys vulnerable i més 
resilient al canvi global: la combi-
nació del canvi d’usos del sol, de 
la demogra�a i del clima.

ISACC TorDelta és un pro-
jecte coordinat pel CREAF i 
que compta amb el suport del 
Ministeri d’Agricultura i Pesca, 
Alimentació i Medi Ambient a 
través de la Fundación Biodiver-
sidad. Aquest projecte ajudarà a 
la taula de treball de la Torde-
ra, de la que en formen part els 
Ajuntaments de Blanes, Mal-

grat de Mar, Palafolls i Tordera, 
l‘Agència Catalana de l‘Aigua 
(ACA), la Demarcació a Barcelo-
na de Costes de l‘Estat espanyol, 
Centre d‘Estudis Avançats de 
Blanes (CEAB), Observatori de 
la Tordera, Plataforma Preser-
vem el Litoral, L‘Arrel i represen-
tants i propietaris de càmpings.

UN PROJECTE TRANSVERSAL

El projecte està basat en la 
col·laboració entre personal cien-
tí�c, polític, ciutadania i la resta 
d’actors que formen part d’aquest 
sistema natural i socioeconòmic. 
“Davant d’una situació urgent, és 
imprescindible prendre conscièn-
cia dels riscos per a les persones, 
les activitats econòmiques i els 
ecosistemes que sostenen la vida 
del delta. Cal detectar els reptes 
prioritaris, generar propostes vi-
ables i col·laborar en el disseny 
d’estratègies d’adaptació”, expli-
ca Annelies Broekman, investi-
gadora del CREAF i la persona 
responsable de gestionar l’ISACC 
TorDelta. Per això el projecte, en 
essència, busca millorar la forma 
en què es prenen les decisions 
sobre l’adaptació al canvi global 
del delta de la Tordera i per això 
és fonamental la participació de 
tots els sectors involucrats en el 
delta —de vegades amb interes-
sos contraposats— perquè real-
ment sorgeixin uns mecanismes 
d’adaptació factibles i e�caços. 
“Només així serà possible desen-
volupar estratègies per adaptar-se 
als canvis i reduir la nostra vul-

nerabilitat als impactes del canvi 
global”, afegeix Broekman.

LES LÍNIES D’ACTUACIÓ

Durant els nou mesos que 
durarà l’ISACC TorDelta, hi ha 
previstes quatre grans línies de 
treball. La més immediata és la 
constitució d’una taula de tre-
ball sobre el delta de la Tordera 
impulsada per tots els implicats. 
Aquesta taula ha de permetre 
que la ciutadania sigui part ac-
tiva dels processos de presa de 
decisions sobre com gestionar el 
territori. “Per això, volem cons-
cienciar la ciutadania, convidada 
a participar en un procés orientat 
a capacitar i transferir informa-
ció cientí�ca rellevant i recopi-
lar coneixements locals”, apunta 
Broekman. Una de les eines que 
es plantegen per arribar a la po-
blació és una sèrie de tres semina-
ris interactius i diferents accions 
de divulgació. Tota la informació 
obtinguda es treballarà a través 
de la realització de tallers espe-
cí�cs per detectar conjuntament 
reptes i generar propostes. Final-
ment, tot això ha de servir per 
millorar la governança per a la 
conservació de l’àrea deltaica que 
inclou la zona natural protegida 
Riu i Estanys de la Tordera.

COM AFECTA EL CANVI 
CLIMÀTIC AL DELTA DE LA 
TORDERA?

Aquesta és una zona alta-
ment humanitzada, amb una 
gran quantitat d’activitats eco-
nòmiques actuant alhora, com el 
turisme, la indústria o l’agricul-
tura. No obstant això, al mateix 
temps és un enclavament únic 
per les seves característiques na-
turals i necessitats de conserva-
ció de zones humides i hàbitats 
d’espècies protegides. És aques-
ta particularitat, el fet de ser un 
delta enmig d’una gran concen-
tració humana, que fa que sigui 
especialment vulnerable al canvi 
global. D’una banda, el canvi cli-
màtic afecta el sistema natural 
i socioeconòmic del delta, amb 
un increment de la freqüència 
i intensitat dels temporals ma-
rins, canvis en el cicle hidrològic 
i en la dinàmica de sediments, i 
amb l’augment de temperatura 
mitjana. De l’altra, les activitats 
humanes alteren també direc-
tament al delta, per exemple, 
l’ús intensiu de l’aigua ha reduït 
el cabal de la Tordera, i això ha 
obstaculitzat que els sediments 
baixin �ns al mar. yy

Presenten l’ISACC TorDelta

Presentació del projecte a Malgrat de Mar. Foto Yoyo

Vista aèria del Delta de la Tordera. Foto David Lozano (web CREAF)

«TorDelta vol implicar la 
societat en l’adaptació al 

canvi climàtic al delta de la 
Tordera»

«El projecte està basat en la 
col·laboració entre personal 
cientí�c, polític, ciutadania 

i la resta d’implicats que 
formen part d’aquest 

sistema»

Aquest espai està disponible

per a la vostra empresa

Tel. 972 33 45 00
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Fermí Reixach rep la Dona Marinera. Foto M.A. Comas

Concert dels Amics de les Arts. Foto Yoyo

MOISÉS GARCÍA - LLORET DE MAR

Lloret de Mar ha celebrat 
aquest mes de novembre la seva 
Festa Major d’hivern amb un 
programa format per �ns a 35 
activitats al llarg d’onze dies. 
La festivitat la va obrir l’actor 
Fermí Reixach, que va ser l’en-
carregat de fer el pregó al teatre. 
El lloretenc, en actiu als seus 71 
anys, sempre ha portat amb or-
gull el nom de Lloret, arreu dels 
seus treballs, que han arribat a 
ser d’àmbit internacional en di-
ferents companyies. Al llarg de 
la seva trajectòria professional, 
ha representat una llarga llista 
de personatges al teatre, a la te-
levisió i al cinema, des dels seus 
inicis, en què va començar fent 
de dimoni als Pastorets amb el 
Casal de l’Obrera. En el seu pre-
gó, Reixach va fer una crida a la 
defensa de la cultura i va dema-
nar força a la població per tal de 
preservar la identitat del poble 
català. En acabar, l’alcalde, Jau-
me Dulsat, va lliurar la Dona 
Marinera, com a màxim distin-
tiu de Lloret, a Fermí Reixach, 
que ha estat el 40è pregoner de 
Sant Romà.

 
El primer dels pregoners de la 

història d’aquesta festivitat va ser 
el popular periodista i escriptor 
gironí desaparegut Narcís-Jordi 
Aragó, l’any 1977. Després el van 
seguir una llarga llista de perso-
nalitats rellevants d’àmbits molt 
diversos. Fins i tot, expresidents 
de la Generalitat com Josep Tar-
radellas, l’any 1984, artistes llo-
retencs de gran qualitat i presti-
gi com Anna Maria Agustí, més 
coneguda com Nina (1998), o 
esportistes locals de renom com 
Àngel Mullera (2012). La resta de 
pregoners van ser Ernest Corral, 
Antoni Maria Aragó, Jaume Mi-
nistral, Pius Pujades, Salvador 
Sunyer, Jaume Sobrequés, Esteve 
Fàbregas, Joan Domènech, Arca-
di Calzada, Enric Matarrodona, 

Vicenç Villatoro, Jordi Vendrell, 
Joan Sala, Jordi Soler, Germi-
nal Ros, Àngel Martínez, Josep 
Maria Pons, Antoni Fàbregas, 
Xavier Albertí, Lorenzo Quinn, 
Joan Baptista Bernat, Jaume 
Sobrequés, Isabel-Clara Simó, 
Agustí Maria Vilà, Ivan Tibau, 
Pepe Garriga, Francesc Martínez 
(en representació dels Special 
Olympics de Catalunya), Mossén 
Narcís Ponsetí, Xavier Guitart, 
Agustí Blanch, Dolors Clupés (en 
representació de l’Associació de 
Veïns de Can Carbó i Mas Baell), 
Victòria Serrano (en represen-
tació de la Plataforma Estimem 
Lloret), Lluís Riera (en represen-
tació de l’Associació del veïnat de 
les Alegries), Conxita Romaní, 
Rafael Pacha i Toni Bach.

 
Durant la Festa Major, Llo-

ret de Mar va tornar a omplir 
els carrers amb la Fira Medieval, 
que va arribar a la 17a edició, i 
amb altres activitats com visites 
culturals, tallers infantils, sarda-
nes, gegants, sessions de màgia, 
ball country o competicions es-
portives. A més, les funcions de 

teatre i el cinema van tornar a 
comptar amb un espai destacat. 
El públic lloretenc va poder gau-
dir d’obres com Carinyo o el mu-
sical Homes, a més de propostes 
locals com Tal com raja o Embo-
lic a l’ambaixada.  

 
Com és habitual, la jornada 

amb més activitat va ser la cen-
tral, la diada de Sant Romà, el 18 
de novembre. Les Barraques Sa 
Romana van presentar un car-
tell d’alt nivell, amb l’excels con-
cert d’Els Amics de les Arts. La 
presència de la popular banda 
catalana va ser tot un luxe i es va 
poder gaudir dels seus millors te-
mes, en una actuació gratuïta pels 
assistents que es va programar de 
manera conjunta amb les sessions 
de Bertran Show i l’Orquestra Di-
Versiones. Tot ells van ambientar 
la gran nit d’una jornada en què 
també cal destacar la inauguració 
d’una escultura dedicada al desè 
aniversari de l’agermanament 
amb la vila italiana de Bolsena. Es 
pot trobar a la rotonda d’accés a 
Lloret per Sant Quirze. yy

Fermí Reixach, 40è pregoner 
de la Festa Major de St. Romà

FESTA MAJOR SANT ROMÀ

10è aniversari

Trobada gegantera

41è Homenatge a la vellesa

Inauguració del monument dedicat a Bolsena. Foto M.A. Comas

El gegant de Lille al passeig marítim. Foto M.A. Comas

Els protagonistes de la jornada. Foto M.A. Comas

Lloret de Mar ha commemo-
rat els deu anys de l’agerma-
nament amb Bolsena (Itàlia), 
amb la inauguració d’un mo-
nument commemoratiu a la 
rotonda de Sant Quirze. L’obra 
és de l’artista blanenc Sergi 

Ros. Una delegació de Bol-
sena van participar en l’acte 
inaugural i en la recepció a 
l’ajuntament on van rebre una 
reproducció de l’obra. Tots dos 
pobles tenen la mateixa patro-
na, Santa Cristina. yy

Entre els participants a la tro-
bada gegantera de les festes de 
Sant Romà, hi havia una colla 
de Santa Margalida (Mallorca) i 

una de la ciutat francesa de Li-
lle. Els gegants francesos desta-
caven per la seves dimensions. yy

El matrimoni format per Se-
veriano Pérez Prieto (94 anys) 
i Felicitas Losada Barrio, de 
90, han estat els protagonis-
tes de l’homenatge a la velle-

sa 2017.  Com cada any hi va 
haver un dinar multitudinari 
amb prop d’un miler de perso-
nes a l’Hotel Olympic. yy
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 LLORET DE MAR

Un any més, Lloret de Mar ha 
retornat als temps medievals i s’ha 
omplert de parades amb cabanes, 
artesans, mercaders i ambienta-
ció medieval el seu centre històric. 
Cercaviles musicals, des�lades de 
faunes, llegendes, malabaristes, ti-
telles gegants, espectacles de dansa 
i focs i danses tribals van ser algu-
nes de les propostes que es van po-
der veure pels carrers de Lloret.

Començà el dissabte al matí 
amb l’obertura de la �ra i la cerca-
vila musical, titelles gegants, sol-
dats, danses tribals i màgia que do-
naren la benvinguda als visitants a 
través de diferents actuacions artís-
tiques. Durant els dos dies de �ra, 
a banda dels espectacles al carrer, 
hi va haver tallers, exposicions, de-
mostracions d’o�cis artesans i un 
mercat amb comerciants, artesans i 

mestres d’o�ci al centre de la pobla-
ció i al passeig de Jacint Verdaguer.

Amb motiu de la �ra, també 
s’organitzaren unes visites guiades 
per a donar a conèixer el passat me-

dieval de Lloret. Van ser en català, 
castellà i també francès. La sortida 
era davant de la Roca d’en Maig.  
Des de fa uns any, la Fira Medie-
val s’ha convertit en la millor porta 
d’entrada a les festes de Sant Romà. yy 

CATALUNYA

Els Bombers de la Generalitat 
i l‘Obra Social Sant Joan de Déu 
ja tenen a la venda la setena edició 

del calendari solidari “Bombers 
amb Causa”. Els fons aconseguits 
es destinaran a la recerca biomè-
dica en malalties maternoinfan-

tils i als projectes socials per a 
nens en situació vulnerable. En-
guany s‘ha ampliat la tirada del 
calendari i se n‘han editat 10.000 
exemplars. L‘any passat, aquesta 
iniciativa va recaptar 63.941 eu-
ros, la xifra més alta aconsegui-
da des que es va posar en marxa 
aquesta iniciativa, el 2011.

Enguany s‘han implicat en el 
calendari solidari un total de 13 
fotògrafs.

Les sessions, que es van fer en-
tre maig i setembre, van tenir lloc 
en diferents localitats, com ara 
Andorra, Lloret de Mar, Roses, 
Camprodon, Terrassa, Gavà, Bar-
celona, Cercs, el Vendrell, Alcover 
i Santa Coloma de Gramenet. yy 

BLANES

Mou-te per la diabetis és un 
projecte d‘una jove lluitadora bla-
nenca, la @nuriabaltrons, que dins 
del seu treball de recerca, ha orga-
nitzat aquesta caminada per recap-
tar fons per a la investigació de la 
#diabetis. La Núria Baltrons té di-
abetis tipus 1 des de fa quatre anys.

Mou-te per la diabetis és una 
caminada popular de 7 km. 

- Lloc de sortida (10 h):
Monument del Frare (Pg. de Mar).

- Inscripcions: 9 h
(al mateix lloc de sortida).

- Preu: 3€ (inclou dorsal, obsequi i 
participació en un gran sorteig que 
se celebrarà a la � de la caminada).

- Inscripcions anticipades:
Botiga Biscuter (c. Ample 4).

L’organitzadora publica les se-
ves vivències a diariodeunadiabe-
ticatipo1.Blogspot.com yy 

BLANES

El Mirall de Blanes ha estre-
nat un nou treball, Oceans, un 
espectacle de Teatre-Dansa. Ho 
ha fet de la mà del dramaturg i 
ballarí Ferran Joanmiquel, pro-
fessor de la prestigiosa escola 
d’art dramàtic gironina ‘El Ga-
lliner’. Per fer possible aquesta 
interpretació coral s’ha comptat 
amb l’actuació simultània dalt 
l’escenari de 16 actors i actrius, 
intèrprets i ballarins a l’hora.

Ara, després de la bona aco-
llida que ha tingut per part del 
públic, ‘Oceans’ es vol presentar 
a d’altres localitats i s’inscriurà 

al FITAG –el Festival Internaci-
onal de Teatre Amateur de Gi-
rona-, mentre paral·lelament el 
grup segueix rodant el seu ante-
rior espectacle, ‘Guantanamera’.

Tot això sense oblidar que, 
amb motiu de les festes de Nadal, 
‘El Mirall’ també està involucrat 
en la nova adaptació que es va fer 
l’any passat de Pastors i Misteris, 
coneguts també com Els Pasto-
rets de Blanes, que es representa-
ran al Teatre de Blanes el cap de 
setmana del 16 i 17 de desembre: 
dissabte a les 9 de la nit i diu-
menge a les 7 de la tarda. yy 

XVII Fira Medieval

Calendari solidari

Mou-te per la 
diabetis

‘Oceans’ 

Les passejades en camell, una de les novetats. Foto M.A. Comas

Portada del calendari 2018. Foto Bombers Generalitat

Els diabètics s’han de controlar diversos cops al dia. Facebook Mou-te per la diabetis

Estrena d’Oceans a Blanes. Javier Calvete
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LLORET DE MAR

La periodista Laura Fa, la 
monja catalana, Sor Lucía Ca-
ram i la nedadora catalana Ona 
Carbonell han estat tres de les 
dones que han apadrinat el X So-
par de les Dones Solidàries que 
organitzen, conjuntament, Gui-
tart Hotels i l’AECC-Catalunya 
Contra el Càncer de Lloret. El 
sopar, que enguany arribava a 
la desena edició, ha congregat al 
llarg d’aquests deu anys més de 
3.000 dones afectades de càncer 
o vinculades a la malaltia que 
s’han trobat anualment per re-
captar fons.

 
Pilarín Bayés, il·lustradora i 

ninotaire, i Joana Ortega, polí-
tica catalana, també han format 
part de les 232 dones assistents, 
juntament amb altres personali-
tats destacades com l’especialista 
en nutrició i dietètica Montserrat 
Folch, la periodista d’Arucitys de 
8TV, Lorena Vázquez i la il·lusio-
nista catalana, Joana Andreu.

 
Tots els fons recaptats es des-

tinaran al programa “Molt x viu-
re” de l’AECC-Catalunya Contra 
el Càncer que, des de fa 31 anys, 
dona suport a dones diagnostica-
des de càncer de mama. Cristina 
Cabañas, presidenta de Guitart 
Hotels i membre de la junta de 

Catalunya Contra el Càncer de 
Lloret de Mar i de Girona, ha ex-
plicat que “aquest projecte va néi-
xer perquè les dones afectades de 
càncer de mama compartissin les 
seves experiències i la seva lluita. 
La força que ha agafat el sopar, 
que al llarg d’aquests 10 anys ha 
comptat amb l’assistència de tan-
tes dones, d’entre les quals hi ha 
dones afectades, dones que han 
superat la malaltia, voluntàries 
o familiars, em fa adonar que la 
nostra unió ens ajuda a superar 

els obstacles amb més facilitat i 
de manera més positiva”. 

 
La vetllada va comptar amb 

l’actuació musical de Mònica 
Green, cantant de soul america-
na i que també ha format part del 
món de l’entreteniment en diver-
sos shows televisius com Buena-
fuente o el seu espectacle �x a la 
Sala Luz de Gas de Barcelona.

 
A l’acte, també hi han parti-

cipat Cristina Pané, presidenta 

de l’AECC - Catalunya Con-
tra el Càncer de Lloret i Joana 
Puig, vicepresidenta de l’asso-
ciació de Girona, a qui se li ha 
atorgat un reconeixement per la 
seva implicació a l’ajuda de les 
dones afectades de càncer. Així 
mateix, s’han atorgat reconei-
xements a les voluntàries Marcè 
Martí, Carmen Oliver, Antònia 
Torres i Antònia Espunya, per la 
seva tasca de suport a les sessi-
ons de quimioteràpia a les afec-
tades de càncer.

Més de 50 empreses locals 
han col·laborat en l’organització 
del X Sopar de Dones Solidàries 
a partir de la donació de diversos 
productes que van contribuir a 
augmentar la recaptació solidària 
amb el tradicional sorteig que es 
fa al �nal del sopar.

PROGRAMA ’MOLT X VIURE’ 

L’Associació Espanyola Con-
tra el Càncer porta a terme el pro-
grama “Molt x viure” des de 1987, 
de suport a les dones diagnostica-
des de càncer de mama per acon-
seguir millorar la seva qualitat de 
vida a través d’atenció psicològica 
individual, activitats d’oci i vo-
luntariat testimonial.

 
El programa minimitza les 

alteracions emocionals deriva-
des del procés de la malaltia i del 
tractament. D’aquesta manera, 
contribueix a la recuperació del 
funcionament personal, psico-
lògic, familiar i social previ al 
diagnòstic. També afavoreix la 
integració de la dona en el seu 
entorn immediat, ajuda en la 
recuperació de la funcionalitat 
del braç afectat per la cirurgia 
i promou la posada en marxa 
d’estratègies per afrontar, d’una 
manera activa, les conseqüències 
d’aquest procés. yy

BLANES

Acció Solidària Mediterrània 
amb el suport de diverses ONG 
locals i forànies, ha organitzat 
una jornada solidària per a les 
persones en busca de refugi.

En la línia de les jornades soli-
dàries que Acció Solidària Medi-
terrània ja va organitzar el passat 
mes d’abril, l’objectiu d’aquesta 
nova activitat ha estat informar 
i sensibilitzar la ciutadania so-
bre la situació que estan patint 
milers de persones refugiades. 
Així ho explicava Marina Serra 
Boldú, una de les portaveus de 
la ONG de Blanes. “El què hem 
volgut fer amb aquestes jornades 
és sacsejar una mica més l’opinió 
pública. La gent sembla que hagi 
perdut la sensibilitat que hi ha-
via temps enrere respecte la greu 
situació que pateixen les perso-
nes refugiades i convenia recor-
dar-los que el problema no està 
ni de bon tros superat”.

Justament per accentuar 
aquest concepte, es va convidar 
a la jornada de Blanes a diverses 
ONG d’arreu del territori, que 
van participar-hi activament. És 
el cas per exemple de Tijeras So-
lidarias, que van estar pentinant 
i tallant els cabells a tothom qui 
va acostar-se al seu estand a canvi 
d’un donatiu, així com per divul-
gar la tasca que duen a terme.

Una altra entitat que va par-

ticipar a la jornada solidària de 
Blanes va ser Azadi, la Platafor-
ma en Solidaritat amb el Poble 
Kurd. Tres dels seus represen-
tants –Elsa, Maite i Hector-, van 
protagonitzar una xerrada sobre 
voluntariat independent al Kur-
distan des de diferents perspec-
tives en l’activitat anomenada 
Espai de Consciència.

El primer ingredient de les jor-
nades ‘Trenquem les fronteres!’ va 

ser la Fira Solidària. Va estar em-
plaçada a la cruïlla del passeig de 
Mar amb el carrer Ample i, com 
és habitual, hi havia ocasió de tro-
bar centenars d’articles de segona 
mà per complaure els gustos més 
eclèctics. Així, hi havia des de roba 
i complements de vestuari �ns a 
discs de vinil, DVD, llibres i ob-
jectes de regal. Tanmateix, també 
s’hi venien samarretes i suadores 
d’Acció Solidària Mediterrània i 
productes  d’altres ONG.

L’Agrupament Escolta Pinya 
de Rosa també va contribuir en 
la jornada amb diversos jocs per 
a la mainada i el jovent amb el 
Pati de Tallers que es va fer a la 
platja i al passeig. D’altra banda, 
quan la tarda es va començar a 
convertir en nit, es va animar la 
concurrència amb una sonora 
batucada a càrrec de la Colla de 
Diables Sa Forcanera de Blanes i 
la Colla Diablesfolls de Palafolls.

Un dels convidats va ser Àlex 
Pérez, qui també va participar 
aquest passat mes d’abril a les 
jornades d’Acció Solidària Me-
diterrània celebrades a Blanes. 
Va ser llavors quan va estrenar 
la seva composició ‘Benvingut!’, 
una cançó plena de sentiments 
que va esdevenir en el tema ofi-
cial de les Jornades Solidàries i 
que va tornar a sonar en el seu 
format acústic.  Durant la seva 
actuació, es va comptar amb la 
col·laboració artística de bo-
dy-painting Lliure i Salvatge, 
Cesc Hernàndez. yy

X Sopar de dones solidàries

Trenquem les fronteres!

Reconeixement a les padrines de la 10a edició. Foto Òscar Rodbag

Un dels ingredients de les jornades van ser els tallers. Foto Yoyo

«Els organitzadors volien 
recordar a la societat que el 
problema dels refugiats no 
està ni de bon tros superat»

«Es van convidar a la jornada 
de Blanes a diverses ONG 

d’arreu del territori»
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Nadal lúdic, familiar i solidari

Gran Recapte 2017. Foto Yoyo Pessebre monumental de Blanes. Foto Yoyo

LA SELVA - MARESME

L’encesa dels llums de Nadal 
ha donat el tret de sortida a les fes-
tes nadalenques 2017-18 a les po-
blacions de la Selva i el Maresme.

Abans del àpats d’empresa 
i les trobades familiars, hi ha 
nombroses possibilitats de col·la-
borar en campanyes solidàries. 
El Gran Recapte va obrir el camí 
amb la recollida d’aliments arreu 
del país. El dia 17, tot i que ja es 
viu amb intensitat des de fa molts 
dies, es celebra una nova edició 
de la Marató de TV3, enguany 
dedicada a les malalties infecci-
oses. El segon diumenge de de-
sembre s’ha guanyat per mèrits 
propis, i evidentment de tots els 
catalans, ser el més solidari de 
l’any amb diferència. Col·legis i 
instituts, clubs esportius, asso-
ciacions culturals i particulars, 
s’impliquen perquè cada any la 
recaptació sigui milionària i es 
pugui fomentar la investigació.

Aquests dies, La Creu Roja 
també està fent campanya per re-
collir joguines per fer-les arribar a 
nois i noies de les famílies més ne-
cessitades. Recordar que han de ser 
noves, no bèl·liques i no sexistes.

PESSEBRES I PASTORETS
No hi hauria festes de Nadal, 

sense els tradicionals pessebres 
i les representacions dels pasto-
rets. Grups amateurs de Blanes, 
Lloret, Tordera, Pineda o Calella, 
només per posar cinc exemples, 
fa setmanes que preparen la posa-
da en escena, en molts casos, en 
dies que conviden més estar-se a 
casa després d’un bon dinar que 
a sortir a fer teatre. La voluntat i 
l’esforç mereix el més gran dels 
aplaudiments i reconeixements.

A Blanes, com no podia ser 

d’una altra manera, ja es pot vi-
sitar el pessebre monumental al 
passeig de Dintre. També hi ha 
en marxa el tradicional concurs 
de pessebres, una experiència que 
també es repeteix en moltes d’al-
tres poblacions.

A Tordera, trobarem el Parc 
infantil de Nadal, del 27 al 30 de 
desembre al pavelló. A Palafolls, 
la proposta dura sis dies, tres de 
desembre i tres de gener, i es pot 
trobar en dos indrets –Palauet i 
escola Mas Prats-, segons l’edat 
dels nois i noies.

Aquest dies també hi ha di-
versos concerts amb la música 
nadalenca com a protagonista.

I pels que vulguin emocions 
fortes, el dia de Nadal, es poden 
banyar al mar a Calella. A Lloret, 
el primer bany de l’any, es progra-
ma a principis de gener, un cop 
superades totes les festes.

Abans de tancar l’any arriba-
rà el sorteig de la Grossa de Cap 
d’Any, un premi que ara fa un 
any va recaure a Blanes. Enguany, 
aquest sorteig ha guanyat adeptes 

en detriment del tradicional sor-
teig del dia 22 de desembre. Les 
diferències polítiques entre Cata-
lunya i Madrid, també han arri-
bat al món de la sort.

La traca �nal, arribarà la tar-
da-vespre del 5 de gener amb les 
cavalcades de Reis. És l’hora de 
donar la benvinguda a Melcior, 
Gaspar i Baltasar i tot el seu se-
guici, i anar a dormir aviat perquè 
puguin repartir totes les joguines 
que porten. Més informació i de-
talls a les agendes de Blanes, Llo-
ret i Comarcal de La Marina. yy

La Selva i el Maresme es preparen per viure les festes de Nadal, Cap d’Any i Reis
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Escut Mossos d’Esquadra

Detingut per assetjament infantil

Efectivitat a la secció canina

LA SELVA

Detingut un home que es feia 
passar per fotògraf de moda per 
obtenir imatges de menors despu-
llades a través de les xarxes socials. 

Els oferia la possibilitat de tre-
ballar com a model per a campa-
nyes publicitàries d‘importants 
marques de roba i, un cop aconse-
guia que es despullessin, es mas-
turbava davant la càmera.

Els fets es remunten al passat 
mes de juliol quan els Mossos van 
tenir coneixement que una menor 
de 14 anys de Blanes podia ser 
víctima d‘un cas d’assetjament de 
menors per internet.

La menor va denunciar als 
policies que un fotògraf s‘havia 
posat en contacte mitjançant una 
coneguda xarxa social amb l’ob-
jectiu d’ofertar-li la possibilitat de 

treballar com a model o depen-
denta d‘una important marca de 
roba per un salari que es situaria 
al voltant dels 1.600 euros al mes. 
Com a requisit per a l’obtenció 
de la feina, la menor havia de su-
perar un procés de selecció que 
s‘havia de fer a través de la web-
cam a causa de motius d‘agenda 
del fotògraf. Durant la suposada 
entrevista de feina, li va demanar 
que s’exhibís, primer en banyador 
i després en roba interior, i que 
�nalment mostrés els genitals 
a la càmera. Un cop �nalitzada 
aquesta primera sessió el detingut 
va obligar la menor a continuar 
participant en les sessions via in-
ternet sota l‘amenaça de difondre 
les imatges que ja havia obtingut 
prèviament.

 
La Unitat Central de Delictes 

Informàtics va iniciar una inves-
tigació per  identi�car el suposat 

fotògraf. Els agents van poder 
determinar que l‘autor dels fets 
era un home que s’havia creat un 
per�l fals en dues conegudes xar-
xes socials i, des d’allà, contactava 
amb diverses noies -moltes de les 
quals menors-  i aconseguia que 
es despullessin davant la càmera 
mentre es masturbava. 

 
El 9 de novembre, els investi-

gadors  van establir un operatiu 
policial que va comportar la de-
tenció de l‘autor dels assetjaments 
i li van intervenir el material in-
formàtic amb el qual havia dut a 
terme la seva activitat delicitiva.

L‘arrestat, que ja havia estat de-
tingut pels Mossos l’any 2015 per 
fets similars, va passar a disposició 
judicial del jutjat de guàrdia de 
Santa Coloma de Farners el 10 de 
novembre i el  jutge va decretar la 
seva llibertat amb càrrecs. yy

LLORET DE MAR

La Secció Canina de la Policia 
Local de Lloret de Mar ha trobat, 
aquest 2017, 530 grams de ma-
rihuana, 200 grams d’haixix, 80 
dosis de cocaïna i 33 pastilles d’èx-
tasi i ha imposat 426 sancions. 

Aquests estupefaents s’han 
trobat principalment durant el 
patrullatge al carrer. 

Aquestes són les principals 
dades dels serveis que ha ofert la 
Secció Canina de la Policia Lo-
cal de Lloret durant aquest any 
2017. En paraules del regidor de 
Seguretat Ciutadana, Josep Lluis 
Llirinós, “ens vàrem marcar tres 
objectius i podem dir que han 
complert uns resultats excel·lents. 
Aquests objectius eren millorar i 
potenciar la imatge de la Policia 
Local a través de les xarxes soci-
als, afavorir la proximitat, espe-

cialment entre els escolars i els 
joves, i reforçar la lluita contra el 
trà�c de drogues i el consum als 
espais públics, especialment a les 
zones d’oci”.

Pel que fa a les xarxes socials, 
les publicacions de la Secció Ca-
nina han generat a Facebook un 
seguiment superior a les 5.000 vi-
sites i el regidor explica que “cal 
destacar les més de 130.000 per-
sones que a través de Facebook 
van voler acompanyar-nos en el 
comiat d’en Jake, un dels nostres 
gossos que va morir aquest any”.

Pel que fa als escolars, la Secció 
Canina s’ha integrat plenament en 
el pla d’educació cívica i viària a les 
nostres escoles i instituts.

I com a tercer objectiu, pel 
que fa a la lluita contra el trà�c 
d’estupefaents, “el treball ha estat 

molt e�cient i ha tret de la circu-
lació gran quantitat de substànci-
es, especialment les destinades a 
la venda directament als nostres 
carrers; s’ha intervingut droga 
amagada en mobiliari urbà (530 
grams de marihuana, 200 grams 
de haixix, 80 dosis de cocaïna, 33 
pastilles d’èxtasi) i s’han redactat, 
�ns a l’1 de novembre, 426 de-
núncies amb una sanció mínima 
de 300 € cadascuna, de les quals 
per pagament immediat s’han in-
gressat 15.870 €.

Per al 2018, el regidor explica 
que “mantenim els mateixos ob-
jectius i les il·lusions renovades 
amb la recent incorporació d’en 
Zorro, el relleu d’en Jake, que �-
nalitza el seu entrenament i s’in-
corporarà al servei efectiu, junta-
ment amb la Nala i la Mia, en els 
primers mesos de 2018”. yy

Efectius de la secció canina. Foto Policia Local

 Interior de la planta de Blanes. Foto ANC

Les dessalinitzadores funcionen per sobre del 70% 
BLANES

Les plantes dessalinitzadores 
situades al Prat de Llobregat (Baix 
Llobregat) i Blanes treballen per 
sobre del 70% de la seva capacitat 
davant la sequera persistent que 
afecta els embassaments de les 
conques internes des de la prima-
vera, segons han con�rmat fonts 
de l‘Agència Catalana de l‘Aigua. 

Concretament, la planta del 
Prat funciona al 70% de la seva 
capacitat i la de la Tordera al 75%. 

Segons l‘ACA, quan la reserva 
d‘aigua emmagatzemada als pan-
tans se situa per sota el 50%, s‘ac-
tiva al llindar del 70% en el funci-
onament de les dessalinitzadores. 
Es tracta d‘una mesura preventiva 
per evitar que es perllongui el des-
cens de reserves d‘aigua als em-
bassaments. 

Les dessalinitzadores del Prat 
i Blanes són les úniques de Cata-
lunya i serveixen per abastir bona 
part de l’àrea metropolitana de 

Barcelona en èpoques de sequera 
com l’actual. Una canonada que 
surt de Blanes i passa per Tordera 
arriba a Cardedeu (Vallès Orien-
tal), i des d’allà s’impulsa l’aigua 
�ns a Barcelona. Amb aquesta me-
sura també es treu pressió al riu 
Ter que en moltes ocasions ha vist 
reduït de manera molt notable el 
seu cabal per assegurar el submi-
nistrament a Barcelona. La planta 
de Blanes també assegura l’aigua 
de les poblacions compreses entre 
Arenys de Mar i Tossa de Mar. yy



LA MARINA   15DESEMBRE DE 2017

Lloret i Blanes es mobilitzen  per a l’eliminació 
de la violència envers les dones

LLORET DE MAR - BLANES

Lloret de Mar ha comme-
morat el Dia Internacional per 
a l’Eliminació de la Violència 
envers les dones amb l’eslògan 
“Tornaré a viure sense tu”. Cada 
any s’organitza un concurs per 
decidir quina frase presideix els 
actes que es fan.

L’autora de la frase és Ylenia 
Rodríguez, que ja va guanyar el 
concurs l’any 2012 amb l’eslò-
gan “Abraça’m sense estrènyer”. 
La finalista ha estat Clàudia Au-
medes amb “Vives, lliures i sen-
se por”. 

El certamen ha estat convo-
cat, com cada any, per l’Associ-
ació de Dones l’Aurora i s’han 
presentat �ns a 172 propostes, 
la majoria recollides als instituts 
de Lloret. Segons explica Con-
xa Alférez, portaveu de l’entitat 
organitzadora, “tenim diverses 
urnes repartides pel poble. Les 
que tenen més participació són 
les dels instituts. Valorem molt 
positivament que els joves s’im-

pliquin en la lluita contra aques-
ta problemàtica”.

El dia Internacional per a l’Eli-
minació de la Violència Envers les 
Dones, el 25-N, es va fer una per-
formance a càrrec de la Caravana 
de les Arts. A més, també hi va ha-
ver la lectura d’un manifest. 

A banda d’aquests actes, 
també hi ha hagut tallers a les 
escoles i instituts de la població 
en el marc del projecte “Tallers 
per a la prevenció de la violència 
de gènere”.

El projecte està adreçat a dos 
grans grups i s’hi busca sobretot 
la participació activa de l’alum-
nat a través de diferents tallers. 
En el primer grup hi ha els alum-
nes de primària, que fan tallers 
d’una hora i mitjà. 

El segon gran grup són les ac-
tivitats que es fan als instituts; en 
aquest cas els tallers tenen una 
durada de dues hores i hi inter-
venen dos  talleristes.

BLANES

Blanes ha organitzat activi-
tats pràcticament durant tot el 
mes de novembre per rebutjar la 
violència vers les dones.

El cicle d’activitats va co-
mençar el 3 de novembre amb la 
posada en marxa de l’exposició 
Sentiments al Centre Cívic de 
Can Borell.

Els dies 6, 20 i 21 de novem-
bre es van programar tallers 
sobre Wordpress, Disseny Grà-
fic i Telar i Mandales Teixits al 
Casal La Cooperativa, organit-
zats per l’Associació de Dones 
Artesanes de Blanes. La matei-
xa entitat també va tenir cura 
d’un taller sobre Dansa i Arte-
ràpia que es va fer a l’Escola de 
Dansa Daina.

Paral·lelament, els dies 17 i 
23, la Sala d’Actes Roberto Bo-
laño de la Biblioteca Comarcal 
allotjà les dues darreres sessions 
de l’experiència Zapatos Ro-
jos, una instal·lació d’art públic 
d’Elina Chauvet, organitzat per 
l’Associació de Dones Artesa-
nes de Blanes amb el suport de 
la Biblioteca Comarcal i l’Ajun-
tament de Blanes. Formant part 
d’aquesta mateixa experiència, 
el dissabte 25 de novembre es 
va fer una acte poètic de sensi-
bilització sobre el feminicidi al 
passeig de Mar.

Per la seva banda, el Col·lec-
tiu Dona Terra va organitzar 
quatre activitats els dies 15, 
18, 21 i 26 de novembre princi-
palment a la seva seu, al carrer 
Or número 2-Bis. El Col·lectiu 
Dona Terra també va organitzar 
la presentació del llibre Obsér-
vate y escucha.

El dissabte 25 de novembre, 
coincidint amb el Dia Interna-
cional Contra la Violència Mas-

clista, l’Assemblea Antipatriar-
cal Sa Pedra Foguera de l’Ateneu 
Popular Sa Fera Ferotge allotjà 
una performance sobre la vio-
lència masclista que es presentà 
sota el títol Red i que va anar a 
càrrec de l’actriu blanenca Ma-
ria Sola.

El cicle commemoratiu cul-
minà el diumenge 26 de novem-
bre, a la 1 del migdia, amb un 
acte al passeig de Dintre, davant 
l’Ajuntament de Blanes amb una 
concentració i la lectura del ma-
nifest commemoratiu.

En el marc del programa d’ac-
tivitats del 25-N, també es va pre-
sentar l’Agenda Llatinoamerica-
na, es va organitzar un taller so-
bre desigualtats i es va represen-
tar el monòleg Ismene, interpretat 
per Fina Rius Reverter, i dirigit 
per Imma Colomer. yy

Performance a la plaça de l’Església de Lloret. Foto M.A. Comas Performance Zapatos Rojos al passeig de Mar de Blanes. Foto Aj. Blanes

«A Lloret s’organitza un 
concurs per decidir quina 

frase presideix els actes que 
es fan»

«Blanes ha organitzat un mes   
d’activitats per rebutjar la 
violència vers les dones»
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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

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

ESPAI RESERVAT PEL 
SEU ESTABLIMENT

972 33 45 00
23 € al mes
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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

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 

SANTA MARTA
Platja de Santa Cristina
972 364 904 - LLORET DE MAR

SENTITS LOUNGE RESTAURANT
C. Mercè Rodoreda, 1
872 211 693 - BLANES

SÍBARIS
Esplanada del Port, 11
972 332 948 - BLANES

Estrelles Michelin

L‘ABaC del xef Jordi Cruz 
ha fet bons els pronòstics i ha 
entrat en el selecte grup de 
triestrellats per la guia Mic-
helin. En una gala celebrada 
a Santa Cruz de Tenerife, Ca-
talunya ha sumat també dos 
nous restaurants distingits 
amb dues estrelles, el Dos 
Cielos -dels germans Sergio 
i Javier Torres- i el Disfru-
tar, dels excaps de cuina del 
Bulli Eduard Xatruch, Oriol 
Castro i Mateu Casañas. La 
nova proposta del xef Albert 
Adrià, l‘Enigma del grup El 
Barri, s‘ha estrenat amb la 
primera estrella de la pres-
tigiosa guia vermella, així 
com el restaurant del Cas-
tell de Peralada i el Caelis 
del popular Romain Fornell, 
ara des de la nova ubicació 
a l‘OHLA Hotel després de 
deixar el Palace. 

La guia Michelin per a 
Espanya i Portugal 2018 ha 
coronat també un nou res-
taurant de tres estrelles, 
Aponiente, al Puerto de San-
ta María, del xef Ángel León. 
Aquests dos nous establi-

ments triestrellats se sumen 
a El Celler de Can Roca co-
mandat pels germans Roca, 
el Sant Pau de Carme Rus-
calleda, el Quique Dacosta, 
el Martín Berasategui, el 
Lasarte, el DiverXo, l‘Azur-
mendi, l‘Arzak i l‘Akelare, 
que ja estaven distingits amb 
tres estrelles.

El televisiu Jordi Cruz, 
no es pren la tercera estrella 
Michelin com el final d‘una 
etapa sinó com una peça més 
per “seguir millorant”. Cruz 
es mostra satisfet del premi 
sobretot perquè “farà molt 
feliç” al seu equip i li donarà 
“benzina” per tal de millo-
rar. Les tres estrelles confia 
que siguin un revulsiu que 
doni “moltes eines” en forma 
de clients i productors atrets 
per la proposta culinària que 
neix al restaurant ABaC que 
el manresà té a l‘avinguda 
Tibidabo de Barcelona.

Pel que fa a les dues estre-
lles, 25 establiments de l‘Es-
tat tenen aquesta distinció. yy

Jordi Cruz a la Gala que es va fer a Tenerife. Foto ACN
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«Durant el curs 2016-17 
s’han recollit a Blanes 2.590 

kg d’oli usat de cuina »

«La Fundació ASPRONIS 
atén gairebé 400 persones 

amb discapacitat 
intel·lectual. També atén 
més de 1.500 infants al 

servei d’atenció precoç »

Instituts de Blanes, Lloret de Mar i Tordera se 
sumen al reciclatge d’oli domèstic amb ASPRONIS

Santa Cecília, 
patrona dels músics

Presentació del programa. Foto Fundació ASPRONIS

LA SELVA - MARESME

El passat curs escolar 2016-17 
les set escoles públiques de primà-
ria de Blanes i el Centre d’Edu-
cació Especial Ventijol es van 
adherir a Olisses, un projecte de 
recollida d’oli usat de cuina que 
va posar en marxa la Fundació 
ASPRONIS amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Blanes en clau 
de sostenibilitat. Olisses té l’objec-
tiu d’aconseguir la conscienciació 
dels infants i les seves famílies 
sobre la importància de recollir 
l’oli domèstic usat en comptes de 
llençar-lo per l’aigüera. Aquest 
compromís amb la responsabilitat 
social amb l’entorn, a banda d’afa-
vorir el medi ambient, estalvia 
recursos i dóna feina i visibilitat a 
persones en risc d’exclusió.

Durant el passat curs, les es-
coles de Blanes van reunir un 
total de 2.590 kg d’oli domèstic, 
una bona xifra d’inici. La Funda-
ció ASPRONIS vol fer extensiu el 
projecte a tots els centres educa-

tius de la Selva i el nord del Ma-
resme. Per això, està mantenint 
contactes amb els ajuntaments de 
les poblacions de l’àrea d’actuació 
assistencial de la Fundació. Des 
de les regidories d’Ensenyament 
es vehicula el contacte amb els 
centres educatius i per a aquest 
nou curs 2017-18, Olisses ja està 
sumant adhesions, ara a la secun-
dària: moltes famílies dels ins-
tituts de Blanes, Lloret i Tordera 
s’han avingut a col·laborar en la 
recollida d’oli de cuina.

La Fundació ASPRONIS fa 
xerrades divulgatives a les escoles 
participants per conscienciar so-
bre els avantatges de recollir l’oli 
usat amb Olisses i no llençar-lo 
per l’aigüera: evitar una major 
contaminació a les aigües resi-
duals -un sol litre d’oli contami-
na 1000 litres d’aigua-, estalviar 
sobrecostos a les depuradores i, a 
més a més, donar feina a les per-
sones amb discapacitat intel·lec-
tual. Un triple guany en clau de 
responsabilitat social. 

El guany mediambiental de 
la recollida d’oli domèstic usat, 
però, va més enllà. Un cop recu-
perat en els envasos, s’acumula i 
es recicla per reutilitzar-lo. Se’n 
fa biodiesel. D’aquesta manera 
es tanca el cicle de les tres “er-
res” del reciclatge, l’oli es Recu-
pera, es Recicla i es Reutilitza. 
S’estima que amb el reciclatge 
de l’oli domèstic i la seva trans-
formació en aquest combusti-
ble s’aconsegueix una reducció 
d’entre un 25 i un 80% d’emissi-

ons de CO2 a l’atmosfera i de tot 
el procés també se’n deriva un 
estalvi important de recursos i 
de diners. 

Un grup de persones amb 
discapacitat intel·lectual del 
Servei Ocupacional d’Inser-
ció de la Fundació ASPRONIS 
s’encarrega del repartiment dels 
envasos de plàstic als centres 
educatius com a activitat pre-
laboral i també de la recollida 
de l’oli per al reciclatge. Olisses 
són envasos estancs, resistents i 
nets que un cop plens els infants 
retornen a l’escola i el procés 
torna a començar. S’enduen un 
nou envàs buit a casa. Pel que fa 
als envasos, també són del tot 
reutilitzables. Un cop buits, les 
persones amb discapacitat intel-
lectual s’ocupen del rentat per 
tornar a ser reutilitzats. yy

BLANES

La Banda i Cobla del Col·legi 
Santa Maria va organitzar di-
versos actes per commemorar la 
festivitat de Santa Cecília. En-
guany, ha coincidit amb els 50 
anys de la Cobla.

Hi va haver el tradicional con-
cert al teatre, una cercavila i una 
breu audició de sardanes.

Tal com va explicar durant 
el concert el president de l’enti-
tat, Quim Hostench, durant tots 
aquests anys han aconseguit que la 
música formi part de la tradició de 
Blanes, gràcies a l’esforç i el treball 

d’una ingent quantitat de persones 
que han dedicat una part de la seva 
vida a la música. 

Justament per aquest motiu, 
perquè el camí no ha estat fàcil i 
s’han hagut de superar etapes molt 
ermes, ara que la Banda i Cobla del 
Col·legi Santa Maria torna a estar 
de festa, es va apro�tar l’especial 
esdeveniment per agrair a totes 
aquestes persones que han dedicat 
i dediquen els seus esforços a en-
grandir l’entitat. 

Pel diumenge 17 de desembre 
hi ha programat el tradicional 
Concert de Nadal. yy

Sardanes a la plaça d’Espanya. Foto Yoyo
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Projecte Rossinyol 2017-18 a Blanes i Lloret

BLANES - LLORET DE MAR

L’objectiu del Projecte Ros-
sinyol és afavorir la integració 
cultural, social i lingüística 
dels alumnes nouvinguts, així 
com que la Universitat de Gi-
rona i el conjunt d’institucions 
que hi participen contribueixin 
a la sensibilització entorn de la 
igualtat i la inclusió social de 
nens i nenes. A nivell interna-
cional, l’experiència es desenvo-
lupa en una xarxa d’universitats 
europees basada en la relació 
entre mentors (estudiants uni-
versitaris voluntaris) i mento-
rats (alumnes d’origen estran-
ger). A Blanes, s’organitza per 
novena vegada i a Lloret de Mar, 
és la vuitena.

BLANES

En aquesta nova edició hi 
participen 14 parelles, un total 
de 28 alumnes –dos més que 
en l’anterior curs- i la principal 
novetat és que a banda d’esco-
lars de primària també hi hau-
rà estudiants de secundària. Els 

mentors provenen de la Univer-
sitat de Girona, mentre que els 
mentorats són alumnes de les 
escoles Mossèn Joan Batlle, Na-
poleó Soliva i Carles Faust, així 
com de l’Institut Serrallarga. 

Els estudiants universitaris 
són majoritàriament de Blanes, 
així com de dues altres locali-
tats: Lloret de Mar i Mataró. Són 
alumnes que cursen diferents ti-
pus d’estudis superiors a la Uni-
versitat de Girona i assisteixen 
a les facultats de Treball Soci-
al, Educació Infantil, Educació 
Primària, Educació Social, In-
fermeria, Enginyeria Química, 
Pedagogia i Psicologia.

 
Una de les principals raons 

que va empènyer ara fa nou anys 
la Universitat de Girona a l’Ajun-
tament de Blanes que es dugués 

a terme l’experiència és perquè 
es tracta d’una de les poblacions 
de la demarcació gironina amb 
un rellevant percentatge de ciu-
tadans d’origen estranger, així 
com d’altres indrets d’arreu de 
l’Estat espanyol. Això fa que la 
vila sigui un dels municipis més 
adients perquè s’hi faci el Pro-
jecte Rossinyol. 

La finalitat és accelerar el 
procés d’integració dels esco-
lars en el municipi i cada any 
augmenta el nombre d’univer-
sitats que participen en el pro-
jecte a nivell global, així com els 
infants en mentoria. Les arrels 
del Projecte Rossinyol cal anar 
a buscar-les a Israel on, a mit-
jans dels anys 70, es va establir 
un programa nacional de tuto-
ria per a escolars en situacions 
desfavorides que duia per nom 
Perach Project. 

La tècnica del Servei d’Aco-
llida, Glòria Ruiz, va proposar 
a tothom l’activitat Qui és qui, 
consistent en què cada mentorat 

conegués el seu respectiu men-
tor a través d’un joc interactiu 
amb fitxes. Un cop tothom va 
saber qui era la seva respecti-
va parella, es van intercanviar 
telèfons i dades de contacte i 
es va fer la fotografia de famí-
lia de rigor per tenir un record 
d’aquesta primera trobada. L’ac-
te es va fer el divendres primer 
de desembre i va comptar amb 
l’alcalde Mario Ros, en la seva 
primera jornada com a primera 
autoritat local. Ros ja havia par-
ticipat l’any passat en aquesta 
presentació com a regidor d’Ac-
ció Social, Igualtat i Nova Ciu-
tadania.

LLORET DE MAR

14 parelles participen en el 
Projecte Rossinyol de Lloret. 

Hi participen alumnes de 
primària de l’Escola Pere Tor-
rent i de l‘Escola Pompeu Fa-
bra, i de secundària de l’Ins-
titut Rocagrossa i de l’Institut 
Escola de Lloret.

Els mentors que participen en 
aquest projecte són universitaris 
de la UdG, provinents de Lloret 
de Mar i rodalies, que acom-
panyen periòdicament aquests 
estudiants per tal que coneguin 
indrets de la vila i integrar-los en 
el municipi a � de crear un senti-
ment d‘arrelament i practicar la 
llengua catalana.

L‘Ajuntament de Lloret tor-
na a organitzar el Projecte Ros-
sinyol per vuitè any consecutiu. 
La presentació es va fer el 24 de 
novembre passat a la Sala Poli-
valent de la Biblioteca.

La trobada, només va ser el 
punt de partida d’un projecte 
que durarà tot el curs 2017-18.

Mentors i mentorats segur 
que ho recordaran tota la vida. yy

Foto dels grups de Lloret. Foto Aj. LloretUna de les parelles de Blanes. Foto Aj. Blanes

«La �nalitat és accelerar 
el procés d’integració dels 

escolars en el municipi»

«Els mentors que participen 
en aquest projecte són 
universitaris de la UdG»
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54ens Premis Literaris Recvll 2018

Les activitats de Lloret Nature tindran continuïtat

BLANES

Els organitzadors dels premis 
literaris de Blanes han convocat, 
com cada any, sis gèneres: narra-
ció, poesia, retrat literari, perio-
disme, teatre i conte infantil.

Es poden presentar treballs 
�ns al dia 22 de desembre. L’acte 
de lliurament de premis es farà 
l’11 de març.

La dotació global dels 6 pre-
mis és de 8.200 euros. Totes les 
obres guanyadores tenen assegu-
rada la seva publicació. 

PREMIS CONVOCATS

Narració Joaquim Ruyra
Dotat amb 2.500 € per l’Ajun-

tament de Blanes a una narració 
o conjunt de narracions. Extensió 
de 60 a 70 fulls DIN A4 escrits a 
una sola cara, espai entre línies 
d’1,5, cos de lletra 12 i tipus Arial. 
Publicació patrocinada per Ràdio 
Marina. El treball serà publicat 
per Pagès Editors.

Poesia Benet Ribas
Dotat amb 1.500 € a un recull 

de poemes. Extensió de 30 a 40 
fulls. Publicació patrocinada pel 
Consell Comarcal de la Selva. El 
treball serà publicat per Pagès 
Editors.

Periodisme Salvador Reynaldos
Dotat amb 800 € a un article 

d’opinió sobre un tema d’actua-
litat. Extensió de 4 a 6 fulls. El 
treball premiat serà publicat a la 
revista Recvll.

Retrat Literari Rafel Cornellà - 
Joaquim Abril

Dotat amb 800 € a un retrat 
literari d’un personatge, “una 
semblança física, una semblança 
moral i una apreciació de l’obra 
de la persona escollida” (de�nició 

de Josep Pla). Extensió  de 4 a 6 
fulls DIN A4. El treball es publi-
carà al diari El Punt Avui+.

Teatre Josep Ametller
Dotat amb 2.000 € a una obra 

inèdita de teatre i no representa-
da. El treball es publicarà en for-
mat digital.

Conte Infantil Joan Petit
Dotat amb 600€, per Amics 

Joan Petit Nens amb Càncer 
Fundació, a un conte infantil. 
Extensió de 3 a 5 fulls DIN A4. 
El treball guardonat serà publi-
cat per la Fundació i serà expli-
cat a la Festa dels Contes de Sant 
Joan que se celebra a Blanes.  Es 
publicarà el treball guanyador i 
els treballs �nalistes que el jurat 
consideri oportú.

Cal trametre’ls a Recvll, 
Apartat de Correus 88, 17300 
Blanes, abans del 22 de desem-
bre de 2017. El veredicte del ju-
rat es fara públic el mes de març 
del 2018. yy

LLORET DE MAR

Un total de 269 persones han 
participat en alguna de les activi-
tats que s’han dut a terme durant 
els mesos d’abril, maig, juny, se-
tembre i octubre. En destaquen 
les 173 persones que han parti-
cipat en alguna de les sortides de 
marxa nòrdica o les 46 que han 
participat en les sortides guiades 
d’immersió lleugera.

 Lloret Nature incloïa quatre 
activitats diferents: sortides de 
marxa nòrdica pel camí de ron-
da i els boscos de Lloret, sorti-
des guiades d’immersió lleugera 

(snorkel) en família per descobrir 
la fauna i la �ora submarines, ta-
llers familiars de descoberta de 
l’entorn i una activitat d’iniciació 
al caiac de mar, que es realitzaven 
en petits grups d’entre sis i vint 
persones en funció de l’activitat.

Totes les activitats s’oferien 
en quatre idiomes (català, cas-
tellà, anglès i francès) amb l’ob-
jectiu d’arribar tant al públic 
nacional com a l’internacional i 
oferir als visitants de Lloret de 
Mar unes propostes de valor que 
unien activitats lúdiques i acti-
ves amb una part més didàctica 

que permetia el coneixement de 
la fauna i f lora local.

En paraules d’Elizabeth Ke-
egan, gerent de Lloret Turisme, 
“de cara a l’any que ve, volem 
donar continuïtat a aquest pro-
jecte, que va néixer apro�tant 
que enguany ha estat declarat 
com l’Any del Turisme Sosteni-
ble per al Desenvolupament per 
les Nacions Unides, repetint al-
gunes de les activitats i oferint-
ne de noves per seguir apostant 
per donar a conèixer elements 
menys coneguts de l’oferta turís-
tica de Lloret”. yy

Guanyadors de la 53a edició. Foto Yoyo

Marxa nòrdica pel camí de ronda. Foto Lloret Turisme

Tot l‘equip de la Marina 
i Ràdio Marina

 us desitja molt bones festes!
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 Judici deu anys després dels fets. Foto ACN

Canal Salut. Gencat.cat

Acte de lliurament de les claus. Foto Aj. Blanes

Rehabilitació de la façana. Foto Aj. Blanes

Judici deu anys 
després dels fets

Dues persones mortes a 
Blanes per legionel·losi 

Blanes no pot utilitzar els 
‘pisos dels mestres’Local per a 

Oncolliga Girona 

BLANES

Pacten 5 anys de presó per 
a un home que va atropellar in-
tencionadament un altre després 
d‘una baralla a Blanes. 

Els fets van tenir lloc ara fa 
deu anys. El processat, Franco 
Ze�reli Dos Reis, va envestir la 
víctima quan creuava un pas de 
vianants a la zona dels Pins. 

Davant del Tribunal, l‘acu-
sat ha declarat ser conscient que 
podia matar l‘altre home amb 
el cotxe, però també ha dit que 
li havia demanat perdó i que 

l‘havia indemnitzat amb 7.500 
euros abans que el cas no arri-
bés a judici. Per la seva banda, 
la víctima ha explicat que, tot 
i haver pres part a la batussa, 
Dos Reis no s‘havia enfrontat 
directament amb ell. També ha 
dit que l‘havia perdonat. El fis-
cal, que inicialment demanava 
11 anys de presó per temptativa 
d‘assassinat, ha rebaixat la seva 
petició a 5 anys perquè entén 
que s‘ha d‘aplicar un atenuant 
molt qualificat de reparació del 
dany. La defensa s‘ha adherit a 
la seva petició i el cas ha quedat 
vist per a sentència. yy

BLANES

Segons ha informat l‘Agència 
de Salut Pública de Catalunya 
(ASPCAT) el focus de legionel-
losi ha afectat dinou persones. 
Una d‘elles, una dona de 83 anys, 
va morir el 13 d‘octubre. Poste-
riorment hi va haver una segona 
víctima noti�cada, en aquest cas, 
per la xarxa de vigilància epi-
demiològica europea, perquè va 
començar a notar els símptomes 
en tornar al seu país d‘origen. La 
resta d‘afectats han rebut l‘alta. 

La data d‘aparició de símpto-
mes de l‘últim cas és el 30 d‘oc-
tubre. Salut Pública detalla que 
han investigat un total de 37 ins-
tal·lacions d‘alt risc i 16 de baix 
risc i han pogut establir concor-
dança entre les mostres preses 
a una de les d‘alt risc i cinc dels 
casos afectats pel brot. 

Salut Pública recorda que la 
legionel·losi es contagia per in-

halació d‘aigua polvoritzada o 
aerosols. Les persones que tenen 
més risc són les que fumen, les 
que pateixen malalties cròniques 
que afectin al sistema immunita-
ri i les d‘edat avançada. 

La legionel·losi no es trans-

met d‘una persona a una altra. Es 
pot beure sense cap perill l‘aigua 
d‘abastament públic, tant dels 
domicilis particulars com de les 
fonts públiques, i també es pot 
fer servir aquesta aigua per a hi-
giene personal i per cuinar. yy

BLANES

Blanes ha obert un expedient 
per recuperar uns pisos ocupats 
que vol destinar a l‘emergència 
social. Els habitatges estan situ-
ats a l’antiga Escola Carles Faust.

El consistori preveia iniciar 
les obres de rehabilitació dels 
nou pisos que hi ha a l‘edi�ci, 
però va haver d‘aturar la inter-
venció en detectar que set d‘ells 
s‘havien ocupat. Els inquilins no 
estan empadronats al municipi i, 

per tant, no poden optar a ajuts. 
La Policia Local els va donar deu 
dies per marxar i els va informar 
que podien adreçar-se als Serveis 
Socials per tal que estudiessin la 
seva situació. A �nals de novem-
bre, encara hi havia dos habitat-
ges amb inquilins i en un d‘ells 
hi resideix un menor. El projecte 
abasta tres blocs amb tres pisos 
cadascun. L‘actuació se centrarà 
en una primera fase en tres dels 
habitatges amb una inversió de 
119.000 euros (108.000 dels quals 

els aporta la Diputació de Girona 
a través d‘una subvenció). 

Els tres blocs adossats es van 
construir l’any 1970, juntament 
amb l’Escola Carles Faust, i la 
seva titularitat es va cedir a la 
Generalitat, que els donava con-
sideració d’edi�ci escolar. L’any 
2014 es va iniciar el procés per 
recuperar-ne la titularitat amb 
l’objectiu de destinar-los a per-
sones afectades per emergències 
habitacionals. yy

BLANES

L’alcalde, Miquel Lupiáñez 
(abans de deixar el càrrec), i la 
presidenta de l’entitat social, Llu-
ïsa Ferrer, van signar un conveni 
de cessió d’ús de part d’una casa 
situada al barri d’Els Pins de 
Blanes, concretament a la plaça 
Argentina. Compartiran espai 
amb una altra entitat de la vila, 
en aquest cas de caire cultural: 
l’Agrupació Fotogrà�ca i Cine-
matogrà�ca de Blanes (AFIC).

Ja feia temps que la junta local 
de Blanes de la Fundació Privada 
Oncolliga Girona havia fet arri-

bar al consistori el seu interès per 
poder trobar un local on poder 
centralitzar les accions que duen 
a terme des d’aquesta entitat.

Mitjançant la signatura del 
conveni, el consistori també assu-
mirà les despeses de subministra-
ment derivades del funcionament 
d’aquest equipament municipal. 
Inicialment el conveni tindrà una 
duració de quatre anys, tot i que, 
un cop �nalitzat aquest període, 
totes dues parts podran pactar 
l’atorgament d’una nova llicència 
d’utilització del local.  yy
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Visita al Marimurtra. Foto Yoyo  Visita escolar al CEAB-CSIC. Foto Yoyo

Setmana de la Ciència

BLANES

El Centre d’Estudis Avançats 
de Blanes ha fet dues jornades de 
portes obertes coincidint amb la 
Setmana de la Ciència.

Les visites del matí es dedi-
quen a les escoles i a les set de la 
tarda es fa una visita oberta al 
públic en general.

Una de les novetats d’en-
guany és el programa que s’ha 
presentat als estudiants i que 
permet veure tot el procés d’una 
recerca cientí�ca, segons expli-
ca Gemma Agell, portaveu del 
CEAB. Fins ara s’havien fet ta-
llers de temes concrets.

A la Biblioteca Comarcal de 
Blanes hi va haver una exposició 
sobre la Tordera i les platges de 
Blanes, una exposició organitza-

da pel CEAB i l’Arxiu Municipal 
de Blanes. Aquesta mostra ja 
s’havia presentat fa unes setma-
nes a la Sala Maria Luisa Gar-
cía-Tornel del carrer Ample.

VISITES AL MARIMURTRA

Com cada any, la Fundació 
Carl Faust s’ha sumat a la Set-
mana de la Ciència oferint unes 
jornades de portes obertes els 
diumenges 12 i 19 de novembre. 
Tenien com a objectiu apropar 
el Jardí Botànic Marimurtra a 
tots els públics per tal que els 
visitants puguessin gaudir de la 
riquesa del seu patrimoni botà-
nic, arquitectònic, paisatgístic 
i humà. Les quatre visites, dues 
cada diumenge, van tenir una 
gran participació de públic.

A més a més de les jornades 

de portes obertes, la Fundació 
Carl Faust ha apro�tat la Setma-
na de la Ciència per presentar una 
nova visita guiada, inèdita �ns 
ara, i titulada ‘El rebost del Jardí 
Botànic Marimurtra’, que posa 
en valor la multitud d’éssers vius 
que habiten Marimurtra i com es 
relacionen entre ells. Tracta te-
mes de gran rellevància pel jardí 
com la feina que s’està realitzant 
a l’horta ecològica del jardí, cul-
tivant plantes que curen plantes; 
el compostatge natural que s’ela-
bora a Marimurtra amb els propis 
desfets del jardí i que novament 
serveixen per nodrir les plantes o 
els ocells que viuen al novembre 
al jardí i com s’alimenten.

 
ACTIVITATS A LES ESCOLES

La Setmana de la Ciència ha 
coincidit aquest any amb l’Any 

Internacional del Turisme Soste-
nible per al Desenvolupament i 
durant el mes de novembre es van 
organitzar arreu de tota Europa 
diferents activitats amb l’objectiu 
principal de divulgar la ciència.

La campanya té una especial 
incidència en els centres esco-
lars. Durant la Setmana de la Ci-
ència, investigadors de les prin-
cipals universitats i dels centres 
de recerca de Catalunya expli-
quen la seva tasca als alumnes 
de 4t d’ESO i batxillerat d’arreu 
del país, tant des del vessant ci-
entí�c com des de l’humà. Són 
les conferències de la “Ciència 
en primera persona”. Així, els 
alumnes coneixen de primera 
mà en què consisteix la feina dels 
cientí�cs i alhora es contribueix 
a desvetllar aquest tipus de voca-
cions entre els joves.

 Les diverses conferències 
de la “Ciència en primera per-
sona” tenen com a eix central 
la ciència i la recerca, com per 
exemple, “La química de la cui-
na, una química complicada”, 
“Aplicacions de la biomecànica 
en els àmbits clínic i de l’es-
port”, “Interacció entre art i 
ciència”, “El canvi climàtic i la 
biodiversitat” o “Contaminació 
lumínica o quan la llum esdevé 
un problema”.

 
Els professors dels cen-

tres prèviament han realitzat 
propostes de treball amb els 
alumnes per garantir un apro-
fitament didàctic de les confe-
rències realitzades i per tal que 
quedin emmarcades en el currí-
culum de les corresponents eta-
pes educatives. Enguany hi han 
participat 12.000 alumnes. yy

Hi ha hagut activitats al CEAB-CSIC, Marimurtra, Biblioteca Comarcal i centres escolars.
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Cristina Iglesias: de jugar a bàsquet, al Mundial 
de FUTSAL

Cursa de Nadal 2017

OK Lliga Futbol sala

BLANES

La blanenca Cristina Iglesias 
ha defensat els colors de Catalu-
nya al Mundial de Futsal celebrat 
aquest novembre a Balaguer.

El campionat ha reunit 12 se-
leccions d’arreu del món i Cata-
lunya, reconeguda o�cialment a 
nivell internacional en aquesta 
federació, ha ocupat la cinquena 
posició, per darrera de les quatre 
seleccions sud-americanes, potèn-
cies mundials en el món del futbol 
sala femení.

Aquest ha estat el primer gran 
campionat per a la portera blanen-
ca, “en d’altres ocasions, ja havia 
entrenat amb la selecció, però �ns 
ara no he format part de la convo-
catòria de�nitiva. Ha estat una ex-
periència molt positiva. Les com-

panyes i l’equip tècnic m’han aju-
dat molt. Espero repetir aquesta 
experiència”. Va començar a jugar 
al futbol sala al Blanesport 83, per 
anar posteriorment al Girona FC, 
Vidreres i Blancafort La Garriga.

Mentre a Catalunya s’ha de pa-
gar per poder jugar, les jugadores 
del Brasil i l’Argentina, les dues 
primeres classi�cades i úniques 
que van superar Catalunya, són 
professionals. “Elles es dediquen 
les 24 hores al futbol sala. Quan els 
hi explicava que aquí s’ha de pa-
gar, al·lucinaven”. A l’equip català 
la jugadora més jove tenia 19 anys i 
la més veterana, 42. La Cristina en 
té 25, per tant encara té molt camí 
per recórrer. Ara està fent l’últim 
curs del doble grau d’Educació 
Infantil i Primària. Actualment 
està fent les pràctiques a l’Escola 

Sa Forcanera de Blanes. Estudis, 
pràctiques i, com no, futbol sala. 

Cristina Iglesias ha arribat a 
un mundial de futbol sala després 
de practicar diversos esports. “De 
5 a 15 anys vaig jugar a bàsquet; 
després, dels 15 als 19 a futbol-11, i 
dels 19 �ns ara, a futbol sala, el mi-
llor esport per a mi”. El seus objec-
tius de futur, defensar la porteria 
catalana a l’Europeu del 2019 i al 
Mundial del 2021.

Catalunya va debutar davant 
França i va guanyar 3 a 2. Després 
van arribar les argentines i no van 
donar cap opció (1-6). A quarts de �-
nal, la futura campiona, Brasil (1-7). 
En els partits que decidien del 5è al 
8è lloc, la selecció catalana va supe-
rar els EUA als penals després d’em-
patar a 4 i va guanyar Itàlia (2-0).

En el podi �nal: Brasil, Argenti-
na i Colòmbia. La quarta posició va 

ser per al Paraguai i la cinquena, i 
primera europea, per a Catalunya. yy

LLORET DE MAR

Lloret de Mar té obertes les ins-
cripcions per a la seva tradicional 
Cursa de Nadal, que aquest any es 
torna a celebrar el 24 de desembre, 
un dia abans de Nadal. Les inscrip-
cions es limiten a 1.000 participants 
i tota la informació esta disponible 
a l’app Lloret Smart.

La Cursa de Nadal és una cursa 
popular, de caràcter no competi-
tiu (es pot fer corrent o caminant), 
d’aproximadament 5 quilòmetres, 
que s’inicia a les 11 h, a les Pistes 
d’Atletisme, i on es convida a tot-
hom a anar disfressat. Una hora 
abans, a les 10 h, hi ha la cursa per 
als més petits  dins les Pistes d’At-

letisme. Els participants adults re-
bran una samarreta per la seva par-
ticipació i els infants una medalla i 
una samarreta.

Totes les persones interessades 
a participar en la Cursa de Nadal 
s’hi poden inscriure mitjançant el 
web (http://www.lloret.cat/secci-
ons/cursa-de-nadal/inscripcions) 
o presencialment (al Punt d’Infor-
mació Juvenil, Puntet, a l’av. de Vi-
dreres, s/n, o al Puntet de Fenals, a 
la plaça de Fenals; al matí a l’o�cina 
de la Secció d’Esports i a la tarda a 
les Pistes d’Atletisme i a les O�cines 
de Turisme). Les inscripcions en 
línia es tanquen el 21 de desembre 
a les 24 h i presencialment el 24 de 

desembre a les 9.30 h. Pel que fa al 
lliurament de dorsals es farà el dis-
sabte 23 de desembre, de 15 a 19 h, 
a les Pistes d’Atletisme, i el mateix 
dia de la cursa �ns a les 9.30h.

Les inscripcions fetes abans del 
22 de desembre tenen un preu de 5€ 
(cursa de 5 km) i de 2 € (curses de 
promoció). Les inscripcions fetes 
els dies 23 i 24 tenen un preu de 9 € 
i 4 €, segons la categoria.

A banda dels premis per als tres 
primers �nalistes, homes i dones 
de la cursa absoluta, també es pre-
miarà el participant més jove i el de 
més edat, l’equip més nombrós i la 
disfressa més original. yy

LLORET DE MAR

El CP Lloret-Vila Esportiva 
treballa des de l’inici del cam-
pionat per mantenir-se entre els 
millors de l’hoquei estatal. De 
moment, i des de fa setmanes, 
marca la permanència. Els darrers 

partits, no han estat gens fàcils: FC 
Barcelona (0-1), Liceo (5-0) i Reus, 
els tres millors equips de la catego-
ria. Davant del totpoderós Barça, 
van fer un gran partit i només les 
aturades del porter visitant van 
evitar la sorpresa del campionat. yy

BLANES

Blanes s’ha tornat a convertir en 
la capital del futbol sala, categories 
base. Un total de 720 jugadors i ju-
gadores de futbol sala han participat 
en els setens Campionats Comarcals 
de Seleccions Base de Futbol Sala i 
han omplert la Ciutat Esportiva de 
Blanes els dies 8 i 9 de desembre.

Hi havia 576 jugadors en cate-
goria benjamí, aleví, infantil i ca-
det i 144 jugadores cadets i juvenils 
femenines, tots acompanyats d’un 
gran nombre de familiars i amics.

De les 60 seleccions comarcals 
inicials que van disputar la fase 

prèvia dels Campionats Comar-
cals de Seleccions Base de Futbol 
Sala (tota la jornada del divendres 

8 de desembre), només 24 van pas-
sar a la fase �nal i d’aquests en van 
sortir els diferents campions.  yy

Cristina Iglesias defensant la porteria de Catalunya. Foto Família Iglesias-Caparrós

Sortida de la cursa de Nadal. Foto M.A. Comas

CP Lloret 0 - FC Barcelona 1. Foto Yoyo L’alegria de la victòria. Foto FCF
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El veritable món del futbol
SELVA / MARESME

El que més coneixem del món 
del futbol són Messi, Cristiano, 
Neymar, el FC Barcelona, el Reial 
Madrid, el City o el PSG i els mi-
lions i milions d’euros que mouen 
entre tots. El futbol professional, 
però, fa molts anys que ha deixat 
de ser un esport per convertir-se 
en un negoci. Els Mundials de 
Futbol és concedeixen per raons 
econòmiques o polítiques i tot gira 
a l’entorn dels drets televisius. 

Els veritables professionals 
del futbol, en tot cas, són aquells 
que van a entrenar a les nou del 
vespre, després de treballar 8 o 10 
hores i que �ns i tot posen diners 
per poder practicar l’esport que 
estimen de cor, no de butxaca. 
Per cada jugador milionari, n’hi 
ha milers d’amateurs que es dei-
xen cada cap de setmana la pell 
en el camp i si fan un gran gol, 
potser el veuen 100 o 150 perso-
nes, que són els que van habitu-
alment als camps.

A les portes del Nadal, aquest 
és el paper que han fet �ns ara els 
equips amateurs de la Selva i el 
Maresme.

PRIMERA CATALANA
El CF Lloret manté una tem-

porada més Edu Urdiales a la ban-
queta. El principal handicap amb 
què s’han trobat ha estat que no 
han pogut utilitzar el camp muni-
cipal d’esports durant dos mesos. 
S’havia de canviar la gespa a l’es-
tiu. Els tràmits, però, es van allar-
gar i s’ha hagut de fer amb la lliga 
començada. Les alternatives per 

entrenar i jugar van ser les pistes 
d’atletisme i el camp del Molí.

Després de 14 jornades, és a 
dir, coincidint amb l’aturada dxst 
ocupa la 12a posició amb 18 punts 
després de 5 victòries, 3 empats i 
6 derrotes. Ha fet 17 gols i n’ha re-
but 19. El màxim golejador local 
és el blanenc Rubèn Martínez Gil 
amb set dianes. El líder, la Funda-

ció Esportiva Grana, té 31 punts 
i el cuer, la Unió Esportiva Cas-
tellar, 3. 

El Lloret tancarà l’any a casa 
el cap de setmana del 16/17 de de-
sembre contra  el Júpiter. Després 
ja no jugarà �ns al mes de gener.

SEGONA CATALANA
El CD Palafolls, amb molts 

dubtes sobre el seu futur abans 
de començar la lliga, és el cuer 
del Grup I amb 9 punts. Ha 
aconseguit 1 victòria, 6 empats i 
7 derrotes. Ha fet 19 gols i n’ha 
rebut 31. Leandro Damián Mo-
rales, amb 4 gols, és el màxim 
golejador local.

Tancarà l’any al camp del 
Sant Jaume de Llierca.

TERCERA CATALANA
En aquesta categoria tenim 

equips al grup 4 i 16.

En el grup 4, el CF Cale-
lla ocupa la 14a posició amb 13 
punts, a 3 del cuer. Fins ara ha 
guanyat 4 partits, n’ha perdut 9 
i n’ha empatat 1.

En el grup 16, on els partits 
de màxima rivalitat estan asse-
gurats cada cap de setmana, la 
AD Ca la Guidó ocupa la 5a posi-
ció amb 25 punts, a 6 del primer 
classi�cat. El CD Blanes és 7è 
amb 23 punts i un partit menys. 
El CF Tordera i el CD Malgrat 
ocupen la 10a i l’11a posició, tots 
dos amb 22 punts. El Lloret B, és 
16è amb 9 punts. yy

Radiogra�a a la Primera, Segona i Tercera Catalana

CF Calella - Sant Vicentí. Foto Joan Maria Arenaza
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BLANES

L’AGENDA

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE BLANES

LLORET AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

Dia 14
CiCLE CiNEMa i DONa:
“JULia iST”. Cine Club Adler. 
Teatre Lloret. 21 h. 5€

Dia 15
EXPOSiCiÓ: «Un tren en pot
amagar un altre » A càrrec d’Àlex 
Nogué. Biblioteca Municipal. Del 
15 de desembre al 30 de gener.

CiNE CLUB aDLER: “STaR WaRS.
LOS ÚLTiMOS JEDi” Teatre 
Lloret. 21.30 h. 5€

Dia 16
RUTa iNDiaNa-CaN FONT
Museu del Mar. 10 h cast / 12 h 
cat. Preu: 5 / 2,5 €

aCTiViTaTS a FaVOR DE
La MaRaTÓ DE TV3
9-22 h

EL RaCÓ DELS CONTES: “Pallassa
Priska i taller de maquillatge ”
A càrrec d’Eva González. Casa 
Cultura- Biblioteca. 11.30 h

CONCiERTO DE NaViDaD
aSOCiaCiÓN 
HiSPaNOaMERiCaNa. Teatre 
Lloret. 19 h. Invitacions

Dia 17
XXXiii FiRa DELS SaNTS METGES
Pl. Església. 9 h

TEaTRE: “ELS PaSTORETS”
Casal de l’Obrera. 18 h. 6 €

FESTiVaL DE PaTiNaTGE 
aRTÍSTiC de Nadal. Pavelló 
Esports Municipal. 9-21 h

Dia 21
CONTES MUSiCaTS DE NaDaL
i TaLLER DE RETRaTS
A càrrec de la Cia. La Sal d’Olot.
Biblioteca Municipal. 18 h.

CiNE CLUB aDLER: “EL Dia MÉS 
CURT”. Biblioteca Municipal. 
20.30 h. Invitacions.

DiES 22 i 23
TiÓ DE NaDaL - 16.30  - 18 h
Dia 22 barris de Lloret Rua
Dia 23 centre Rua
Plaça Doctor Adles Cagada de Tió 
18.00 h

Dia 22
CONFERèNCia:“EL SiNDiCaT
REMENça DEL SEGLE XV”
A càrrec de la investigadora Mercè 
Oms. Club Marina Casinet. 20 h

Dia 24
CURSa DE NaDaL
SaNT SiLVESTRE POPULaR DE 
LLORET. Pistes Atletisme. 10-13 h

CONCERT DE NaDaLES
MiSSa DEL GaLL. Església 
Parroquial Sant Romà. 23.30 h

EXPOSiCiÓ DE DiORaMES
Del 24 al 8 de 10-14 h / 16-20 h
El 24 i e 31 de 10-14 h /16-18 h
Del 25 al 1 de 10-14 h
Capella dels Sants Metges.
c/ Hospital Vell

Dia 26
TEaTRE “ELS PaSTORETS”
Casal de l’Obrera. 18 h. 6€

DaNSa: JOHaNN STRaUSS 
GRaN CONCERT D’aNY NOU
Teatre Lloret. 21 h

Dia 27
TaLLER PER FER UN ESGRaFiaT
Nens a partir de 6 anys, gratuït

Preu adults: 5 / 2,50 €. 
Can Font. 17 h

Dia 28
TaLLER PER FER UN ViTRaLL
Nens a partir de 6 anys, gratuït
Preu adults: 5 / 2,50 €
Can Font. 17 h

Dia 28
CiNE CLUB aDLER
“EL OTRO LaDO DE La 
ESPERaNZa” Teatre Lloret. 
21 h. 5€

Dia 29
TaLLER PER FER UN SUBMaRÍ
Nens a partir de 6 anys, gratuït

Preu adults: 4 / 2 €
Museu del Mar. 17 h

CONCERT DE NaDaL
COR aRSNOVaLLORET
Teatre Lloret. 21 h. 12€

Dia 30
TaLLER PER FER
UN JOC DE PESCaR PEiXOS
Nens a partir de 6 anys, gratuït
Preu adults: 4 / 2 €
Museu del Mar. 17 h

Dia 5 DE GENER
CaVaLCaDa DE REiS

NaDaL, CaP D’aNY i REiS

FiNS aL 7 DE GENER
NADAL BLANES · LA MÀGIA 
DEL NaDaL T’ESPERa

FiNS aL 7 DE GENER
PESSEBRE TRaDiCiONaL i 
DECORaCiÓ DE NaDaL
Passeig de Dintre

aCTiViTaTS EN BENEFiCi DE La 
MaRaTÓ DE TV3

Dia 13
TÓMBOLa PER RECaPTaR 
FONS MaRaTÓ TV3
Organitza: Rotaract Club es 
Portell / Passeig de Dintre 29

Dia 15
MaRXa MaRaTÓ ESCOLa Sa 
FORCaNERa
De l’escola al passeig de Mar

Dia 16 
TaLLERS i aCTiViTaTS PER La 
MaRaTÓ DE TV3 de 9 a 13 h i 
dinar popular a les 14 h
Organitza: AEiG Pinya de Rosa / 
Passeig de Mar 

CERCaViLa MaNaiES 
iUNiORES PER La MaRaTÓ
Organitza: Associació Manaies 
Blanes / Carrers del centre

Dia 17
CELEBRaCiÓ DE La MaRaTÓ 
DE TV3. Organitza: Col·legi Santa 
Maria / Passeig de Mar

BiBLiOTECa COMaRCaL

DiES 14 i 15
DONaCiÓ DE SaNG
Organitza: Banc de Sang i Teixits. 
A la planta baixa.

Dia 14
SESSiÓ DEL CLUB DE LECTURa 
iNFaNTiL: Poemes de Glòria 
Fuertes. Per a nens i nenes de 8 
a 11 anys. A les 17.30 h a la Sala 
Infantil.

DiJOUS DE LLETRES i MOTS
+ espectacle La dona que 
somiava Mariatxis amb la seva 
autora, l’artista i escriptora 
Assumpta Mercader. 
A les 20 h al primer pis. 
 
Dia 22 
CLUB DE LECTURa JUVENiL
Doble mortal de Salvador Macip 
i Elisenda Roca, amb la presència 
d’un dels autors, l’escriptor local 
Salvador Macip. Per a joves a 
partir de 12 anys. A les 17 h a la 
Biblioteca Jove.

CaNTEM NaDaLES aMB 
BaRRETiNa i SaMaRRa amb 

la Coral de Petits del barri de 
Sa Carbonera. A les 19.30 h, al 
vestíbul.

Dia 28
TaLLER iNFaNTiL: Taller de 
Reis Mags (titelles de dit) amb 
Activijoc. A les 17.30 i a les 
18.30h a la Sala Roberto Bolaño.

Dia 29
ENTREGa DE PREMiS DEL iX 
CONCURS DE RELaTS BREUS 
PER a JOVES BOLLERÉ. A les 
19h a la Sala Roberto Bolaño.

aLTRES aCTES

DiES 14 i 15
CaNTaDa DE NaDaLES aL 
CaRRER. Col·legi Cor de Maria 
(P3 a 2n Primària i 3r a 6è 
Primària). Plaça de l’Església 
Parroquial Santa Maria.
De 10 a 12 h

DEL 15 aL 30
EXPOSiCiÓ MaNDaLES PER La 
PaU. Organitza: ADAB 
Sala García-Tornel

Dia 16
FESTiVaL DE NaDaL DE 
GIMNÀSTICA RÍTMICA
Organitza: Club Esportiu Blanenc 
Gimnàstica Rítmica. Ciutat 
Esportiva. De 17.30 a 19.30 h

TOT aSSaJaNT PaSTORS i 
MiSTERiS. Grup dels Pastorets de 
Blanes · El Mirall · Teatre de Blanes. 
A les 21 h i dia 17 a les 19 h

Dia 17
COPa NaDaL D’HOQUEi
Organitza: Club Patí Blanes Atlètic 
Ciutat Esportiva. De 9 a 14 h.

MOU-TE PER LA DIABETIS
Organitza: Associació Esportiva 
Escolar IES Serrallarga
Passeig de Mar. De 10 a 13 h

CONCERT DE NaDaL
Banda i Cobla Santa Maria
Plaça dels Dies Feiners. 
A les 12.30 h

Dia 19
CURSa DE LES ERMiTES 
Organitza: Col·legi Cor de Maria. 
Sortida: Col·legi 

Dia 21
FIRA DE SANT TOMÀS 
C. Ample, Muralla, Raval i plaça 
d’Espanya. De 9 a 21 h

Dia 22
FESTa DE NaDaL
Presentació del documental “10è 
Aniversari de Morralla” i jam 
session solidària amb “Pintxo 
Time”. Espai Morralla i Creu Roja 
Joventut. A les 20 h 

Dia 23
EXHiBiCiÓ DE NaDaL DE 
KENPO. Organitza: Club Esportiu 
Shorei-tyu. Ciutat Esportiva de 17 
a 20 h.

NaiXEMENT POP V.1.7
Companyia Kedem Teatre. Teatre 
musical. Teatre de Blanes. 
A les 19 h

Dia 24
CaGa TiÓ / aCCiÓ CULTURaL 
ES ViVER. C/ Muralla 28

DEL 28 aL 4 DE GENER
RECOLLiDa CaRTES PaTGES 
REiaLS

Dia 30
TORNEiG NaDaLENC 
D’ESCaCS. Organitza: Club 
d’Escacs la Selva Marítima. Ciutat 
Esportiva. de 16 a 20 h

Dia 5 DE GENER
aRRiBaDa aL PORT DE 
SES MaJESTaTS REiaLS  i 
CaVaLCaDa DE REiS a les 19 h.
Carrers del centre. A les 17 h

Dia 7 DE GENER
X CONCERT D’aNY NOU
La VBella Banda.
Teatre de Blanes. A les 19 h
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L’AGENDA

MARESME AGENDA FACILITADA PER RÀDIO MARINA

Dia 15
Calella
aCTUaCiONS DE MÚSiCa 
EN ViU. de 18 a 20 h, al centre 
comercial.

TaLLER DE DECORaCiÓ DE 
NaDaL. 18.30 h, a la Biblioteca.

CiCLE DE ViaTGERS “aRMèNia 
EN BiCiCLETa: QUaN EL 
TEMPS S’aTURa”. 19.30 h, al 
Museu del Turisme.

PRESENTaCiÓ DEL POEMaRi 
POEMES D’UN aMOR, de 
Francesc Feliu i Quintana, en 
record del 15è aniversari de la 
seva mort, a càrrec de Jaume 
Forest i Salvà. 20 h, al teatre 
Orfeó Calellenc. 

TROBaDa POPULaR aMB 
MOTiU DEL 158è aNiVERSaRi 
DEL FaR. 21.30 h, al Far de 
Calella.

JaM SESSiON NaDaLENCa 
22 h, al cafè de la Sala Mozart.

Pineda de Mar
CaMiNaDa des de la Parròquia 
de Santa Maria fins a Mare de 
Déu de Gràcia, concert de la 
Coral Juvenil de la Parròquia. 
A les 8.30 h. 

TaLLER iNFaNTiL: Vols venir a 
muntar el pessebre? A les 18 h, a 
la Biblioteca de Poblenou.

Tordera
CONCERT DE NaDaL DE 
L’ESCOLa DE MÚSiCa al 
Teatre Clavé. Entrada gratuïta. 
Organitza: Fundació Teatre Clavé. 
A les 20 h

CONCERT DE NaDaL a càrrec 
de Diego Cortés a les 17:30 a 
l’Esplai de la Gent Gran.

Santa Susanna
CLUB DE LECTURa, aDULTS. 
“Josafat”, de Prudenci Bertrana. 
Biblioteca Vall d’Alfatà. 18 h.

Palafolls
Dia iNTERNaCiONaL DE LES 
MUNTaNYES al local jove de 
Can Batlle. Pujada al Castell, 
15:30 h.

Dia 16
Calella
aCTiViTaTS PER a La 
MaiNaDa  (Marató de TV3). 10  
- 20 h, a la plaça de l’Església.

Vi FiRa DE NaDaL. 10  - 21 h, a 
la plaça de l’Església.

PaSSEJaDa DE PERSONaTGES 
D’aNiMaCiÓ iNFaNTiL. 
Aquestes passejades s’aniran 
repetint al llarg de les festes
11.30 - 13.30 h i de 18  - 20 h, al 
centre comercial.

ESPai DEL CONTE “L’escudella 
de contes de Nadal”. 11.30 h, a la 
Biblioteca.

PRESENTaCiÓ DE L’aGENDa 
LLaTiNOaMERiCaNa 2018.
12.00 h, a la Biblioteca.

iNaUGURaCiÓ DEL PESSEBRE 
DEL MUSEU, amb la participació 
del Cor de Veterans de Can 
Salom. 17.30 h, al pati del 
Museu-Arxiu Municipal.

aCTUaCiONS DE MÚSiCa 
EN ViU. 18  - 20 h, al centre 
comercial.

iNaUGURaCiÓ DEL 
PESSEBRE DE La CiUTaT. 
18.30 h, a la plaça de 
l’Ajuntament.

iNaUGURaCiÓ DE La 28a 
EXPOSiCiÓ DE PESSEBRES 
i DiORaMES. 19 h, a la Sala 
d’Exposicions del Casal l’Amistat.

CONCENTRaCiÓ PER 
L’ENLaiRaMENT DE 
FaNaLETS 19.30 h, al pont 
de la Riera Capaspre

ENLaiRaMENT a La PLaTJa 
(Marató TV3) a les 20 h.

PRiMERa REPRESENTaCiÓ 
DEL PESSEBRE ViVENT. 20 h, al 
centre històric de la ciutat.

SOPaR PER La MaRaTÓ. 
21.30h, a l’Hotel Santa Mònica.

Pineda de Mar
MERCaT SOLiDaRi, plaça Nova 
i plaça Reis Catòl·lics. De les 10 a 
les 14 hores.

SORTiDa  FaMiLiaR: 
«Explorem l‘entorn amb els 5 
sentits». 12 h, a la Biblioteca M. 
Serra i Moret.

CaGa TiÓ. A les 12 h, a la plaça 
Espanya.

ESPECTaCLE DE NaDaL: La 
màgia del Nadal, a càrrec de 
Salsa Dance Studio, en benefici 
de La Marató de TV3. A les 
19.30 h, a l‘Auditori.

CONCERT DE NaDaL, a càrrec 
de la Coral Pinedenca amb la 
Coral del Remei d‘Arenys de 
Munt. A les 20 h, a l‘església 
parroquial de Santa Maria.

CONCERT DE NaDaL a càrrec 
de Fildegospel. A les 21 h, a 
l‘església parroquial Sant Joan 
Baptista de Poblenou.

Tordera
FiRa DE NaDaL. De 10 a 20.30h 
a la plaça de l’Església.

PESSEBRE ViVENT a SaNT 
PERE. A l’entorn de l’ermita. De 
18 h 20 h.

PROGRaMaCiÓ ESTaBLE DEL 
TEaTRE CLaVÉ. Cicle de Teatre:  
Celestina, la Tragicomedia a càrrec 
de Atalaya Teatro, a les 20 h.

Palafolls
TaLLER a La BiBLiOTECa. 19.30 h

CHRiSTMaS FaSHiON MaRKET 
Casal de la Dona de 10 a 18 h.

FEM CaGaR EL TiÓ. Plaça del 
Teatre a partir de les 18 h.

ENCENEM ELS LLUMS DE 
NaDaL

Dia 17
Calella
SORTiDa DE La MaRXa PER La 
MaRaTÓ. 9 h, al Monument de 
la Sardana.

Vi FiRa DE NaDaL. 10  - 21 h, a 
la plaça de l’Església.

aCTES DiVERSOS PER La 
MaRaTÓ DE TV3. 10 h, a la 
plaça Catalunya.

QUiNa DE NaDaL. Aquesta 
activitat es repetirà al llarg de les 
festes. 17 h, a l’Espai Mercat.

aCTES DiVERSOS PER La 
MaRaTÓ DE TV3. 17 h, a la 
plaça de l’Església.

47è CONCERT DE NaDaL DE 
SaRDaNES i MÚSiCa PER a 
COBLa a càrrec de la Cobla 
Montgrins i la col·laboració de 
Bilans-Estudi de Dansa Mercè 
Panosa. 18 h, a la Sala Mozart.

SEGONa REPRESENTaCiÓ DEL 
PESSEBRE ViVENT. 19 h, al 
centre històric de la ciutat.

Pineda de Mar
CELEBRaCiÓ DELS aCTES 
ViNCULaTS a La MaRaTÓ DE 
TV3. De 10 h a 15 h, a la plaça 
Catalunya i al pati Can Comas.

aCTiViTaTS aDREçaDES 
aLS iNFaNTS i LES SEVES 
FaMÍLiES: “La investigació pot 
canviar la història”. Recaptació 
destinada a la Marató de TV3.
10 h - 14 h, a la plaça de Can Bel.

POEMa DE NaDaL amb un 
rapsoda i el Cor l‘Aixa.
A les 18 h, dins dels actes de la 
Marató. A l‘església parroquial de 
Santa Maria. 

aRRiBaDa DE La LLUM DE La 
PaU. 18 h, a la plaça Catalunya.

TEaTRE MUSiCaL: Aladdin 
#the pop musical. A les 18 h, a 
l‘Auditori.

PaRTiT DE VETERaNS 
i EXJUGaDORS PER La 
MaRaTÓ, a càrrec de la UER 
Pineda. A les 19.15h, al pavelló 
Municipal Nino Buscató.

Tordera
MERCaT SOLiDaRi. De 9 ha 14 
h. Tordera amb la Marató de TV3. 

PESSEBRE ViVENT a SaNT 
PERE. A l’entorn de l’ermita. De 
18 h 20 h.  

Santa Susanna
i JORNaDES D’HiVERN 
CUiDa’T i SaNa’T. Plaça 
Catalunya, activitats a benefici de 
la Marató de TV3. De 10 a 20 h. 
SaRDaNES aL PaVELLÓ, 19 h.

Palafolls
MaRaTÓ DE TV3: música, 
dansa, vermut popular, fira 
d’oportunitats, quina de Nadal...

Xè CaNiCROSS aMaTEUR. Parc 
del Gorg dels Cans, 10 h.

FESTiVaL iNFaNTiL DE 
SEViLLaNES al local social de 
Sant Genís, 12 h.

Dia 18
Pineda de Mar
TaLLER DOLç DE NaDaL. A les 
17 h, al Centre Cívic Poblenou.

FiNaL DEL TERMiNi 
LLiURaMENT DE TREBaLLS 
PER aL 6è CONCURS DE 
CaRTELLS anunciadors de 
la Mostra Nacional de Teatre 
Amateur. A les 20 h.

Tordera
CaMPaNYa ESPECiaL DE 
DONaCiÓ DE SaNG de 16:30 
a 20:30 h al Pavelló dels Països 
Catalans.

Santa Susanna
PETiT CLUB. “NaDaL”. 
Biblioteca Vall d’Alfatà, 17.30 h.

Palafolls
CaNTaTa EN aNGLèS a la plaça 
de Poppi 11.30 h.

aUDiCiONS DE PiaNO i ViOLÍ 
al MiD. 18 h.

CLUB DE LECTURa a la 
Biblioteca 19 h.

Dia 19
Pineda de Mar
TaLLER DE MaNUaLiTaTS 
iNFaNTiL: garlandes de Nadal.
A les 17.30 h, al Centre Cívic de 
Poblenou.

CONCERT DE NaDaL, a càrrec 
de l‘Escola Municipal de Música 
de Pineda de Mar. A les 19 h, a 
l‘Escola Sant Jordi.

Palafolls
ESPECiaL DE NaDaL al Casal de 
la Dona 19.30 h.

Dia 20
Pineda de Mar
CaGa TiÓ i XOCOLaTaDa
A les 17.30 h, al Pavelló de Can 
Xaubet.

aVUi TERTÚLia. A les 19 h, a la 
Biblioteca M. Serra i Moret.

Palafolls
CERCaViLa DE NaDaLES a 
càrrec de la Banda de Palafolls 
16:30 h.
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MARESME AGENDA FACILITADA PER RÀDIO MARINA

L’AGENDA

FESTa aL LOCaL JOVE 18 h.

Dia 21
Pineda de Mar
SOLSTiCi D‘HiVERN, 
CERiMòNia LÚDiCa FESTiVa 
COL·LECTIvA. A les 16 h, a la 
platja dels Pins.

LLEGiR EL TEaTRE. A les 20 h, a 
la Biblioteca M. Serra i Moret.

Dia 22
Calella
CaGa TiÓ. 18  - 20 h, al Mercat 
Municipal.

ESCENES DELS PaSTORETS
19 h, al pati de la Biblioteca.

ÚLTiM Dia DE La CaMPaNYa 
DE RECOLLiDa DE JOGUiNES. 
Organitza: Creu Roja-Alt 
Maresme i Ajuntament de 
Calella. A la Fàbrica Llobet-Guri.

Pineda de Mar
FESTa D‘HiVERN. A les 17 h, al 
Centre Cívic Poblenou.

TaLLER iNFaNTiL: TaRGETa 
NaDaLENCa. A les 18 h, a la 
Biblioteca de Poblenou.

ESPECTaCLE DE NaDaL: 
La màgia del Nadal, a càrrec de 
Salsa Dance Studio. 
A les 19.30 h, a l‘Auditori.

CiNEFORUM. A les 20 h, al local 
de l‘Associació Canviem.

Santa Susanna
HORa DEL CONTE, amb 
Sherezade Berdají. Biblioteca Vall 
d’Alfatà. A les 18 h.

CONCERT DE NaDaLES, a 
càrrec de les corals PAX de 
Sabadell i Laetare de Calella. A 
l’església.

Palafolls
CONCERT DE NaDaL a càrrec 
de la Coral Palatiolo al Casal 
d’Avis. 19:30 h.

Dia 23
Calella
TORNEiG SOLiDaRi DE 
FUTBOL. 9 h, al Camp de Futbol 
de Mar.

PRESèNCia DEL PaRE NOEL de
10 a 12 h, al local social de 
l’Associació Gent de Barri de 
Pequín.

CaGa TiÓ. 11  - 13 h, al Mercat 
Municipal.

CONCERT LLiURE, música de 
compositors catalans en clau de 
jazz amb Xavier Dotras i Juan C. 
Narzekian. 22 h, al cafè de la Sala 
Mozart. 

Pineda de Mar
CaGa TiÓ a càrrec de l‘AAVV 
Unió de Poblenou. A les 16 h,  a 
la plaça Nova.

ZaMBOMBá (Cantada de 
Nadales), a càrrec de l‘Hdad.
Ntra. Sra. del Rocío. A les 17 h. a 
la plaça Nova.

CONCERT DE  NaDaL amb 
l‘Orquestra de Cambra de 
l‘Empordà (OCE). A les 19 h, a 
l‘Auditori.

Tordera
CaGa TiÓ i PRESèNCia DEL 
PaRE NOEL aMB REGaLS pel 
nucli antic. De 17 h a 20 h.

Dia 24
Calella
CaGa TiÓ MONUMENTaL
18 h, a la plaça de l’Església.

Pineda de Mar
A les 13.00 h, a l‘església 

parroquial Sant Joan Baptista de 
Poblenou, CONCERT DE NaDaL 
a càrrec de la Coral Pinedenca.

DIA 25 (NADAL)
Calella
21a GRaN BaNYaDa 
NaDaLENCa. 12 h, a la platja 
(zona de les barques).

CONCERT DE NaDaL a càrrec de 
la Coral Laetare. 20 h, a l’església 
de l’Escola Pia.

Pineda de Mar
ELS PaSTORETS DE PiNEDa.
A les 19 h, a la Sala Gran del 
Centre Cultural Recreatiu.

DIA 26 (SANT ESTEvE)
Calella
aRRiBaDa DELS PaTGES ELS 
REiS D’ORiENT, que es dirigiran 
a l’església de l’Escola Pia per 
recollir les cartes de tots els 
infants de Calella. 11 h.

PRiMERa REPRESENTaCiÓ 
DELS PaSTORETS. “L’estel de 
Natzaret”, a càrrec de Joventut 
Artística Calella. 19 h, al teatre 
Orfeó Calellenc.

Tordera
CONCERT DE SaNT ESTEVE: 
Swing Swing! a les 19:30 h al 
Teatre Clavé.

Palafolls
CONCERT DE SaNT ESTEVE a 
càrrec de la Banda de Palafolls. 
Casal ‘dAvis, 12 h.

Dia 27
Calella
LUDOTECa. 17  - 20 h, al Mercat 
Municipal.

Pineda de Mar
HORa DEL CONTE. A les 18 h, a 
la Biblioteca M. Serra i Moret.
CONTES EN FaMÍLia. A les 18 h, 

al Centre Cívic Poblenou.

DEL 27 aL 30 
Tordera
PaRC DE NaDaL TAMPATANTAM 
al Pavelló dels  Països Catalans en 
l’horari 11-14 h i de 17-20 h.

DiES 27, 28, 29, 2, 3 i 4
Palafolls
JUGa JUGa DE NaDaL a 
l’Escola Mas Prats i Palauet, 
segons l’edat.

Dia 28
Calella
LUDOTECa. 17  - 20 h, al Mercat 
Municipal.

PROJECCiÓ DE TONi 
ERDMaNN. 21 h, a la Sala 
Mozart.

Pineda de Mar
TaLLER iNFaNTiL: Taller 
oficial de cartes a SSMM els 
Reis d‘Orient. A les 18 h, a la 
Biblioteca M. Serra i Moret.

TaST DE ViNS, a càrrec de Taca 
de vi. A les 18 h, al Centre Cívic 
Poblenou.

Santa Susanna
PUZLES. Biblioteca Vall d’Alfatà.
A partir de les 17 h. 

Dia 29
Pineda de Mar
Xiii MEMORiaL JOSEP 
aRaGONèS. De 9.30 h a 
13.30h, al Pavelló municipal Nino 
Buscató.

TaLLER DE MODELaTGE: Els 
Tres Reis d‘Orient. A les 11 h, a la 
Biblioteca M. Serra i Moret.

FEM UNa PaRTiDa?: Vine, 
juga i descobreix nous i divertits 
jocs de taula. A les 18 h, a la 
Biblioteca M. Serra i Moret.

Dia 30
Pineda de Mar
ELS PaSTORETS DE PiNEDa. A 
les 18 h, a la Sala Gran del Centre 
Cultural Recreatiu.

Tordera
ELS PaSTORETS a càrrec d’ ACR 

Pere Cot, a les 20 h al Teatre 
Clavé.

Santa Susanna
CLUB DE LECTURa, JOVES. 
“Còmics”. Biblioteca Vall d’Alfatà.
17.30 h. 

HORa DEL CONTE, Biblioteca 
Vall d’Alfatà. 18 h

Dia 31
Calella
SaNT SiLVESTRE CaLELLENCa.
10 h, al passeig de Manuel 
Puigvert.

CERCaViLa aMB CaRROSSa 
DE L’HOME DELS NaSSOS.
18 h, al carrer de l’Església.

OBERTURa DEL FaR PER 
VEURE SORTiR EL SOL aMB 
MÚSiCa i XOCOLaTa aMB 
XURROS. 5  - 9 h.

Pineda de Mar
aUDiCiÓ DE SaRDaNES, a 
càrrec de l‘Associació Cultural 
Mare Nostrum. A les 12 h, a la 
plaça Catalunya.

CELEBRaCiÓ DE CaP D’aNY. A 
les 00 h, a la plaça Catalunya.

Tordera
FESTa DE CaP D’aNY al Pavelló 
dels Països Catalans, 1 h.

Dia 5 DE GENER DE 2018
Calella
aRRiBaDa DELS REiS 
D‘ORiENT i iNiCi DE La GRaN 
CaVaLCaDa. 18 h, a la Riera 
Capaspre.

Pineda de Mar
CaVaLCaDa DE REiS.  17.30 h.

Tordera
aRRiBaDa DELS REiS 
D’ORiENT. Sortida a les 17 h des 
del polígon de Can Verdalet

Santa Susanna
CaVaLCaDa DELS REiS DE 
L’ORiENT. Arribada a la plaça 
Catalunya. A les 18 h.

Palafolls
CaVaLCaDa DE REiS, 16:30 h.

juga i descobreix nous i divertits juga i descobreix nous i divertits 
jocs de taula. A les 18 h, a la 
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RODALIES AUTOBUSOS

TRANSPORTS PÚBLICS

 BLANES  - BARCELONA (Renfe)
FEINERS

6.05 6.17 6.33 6.48 7.05 7.17

7.35 7.47 8.17 8.48 9.16 9.46

10.17 10.47 11.17 11.47 12.17 12.47

13.17 13.47 14.13 14.46 15.16 15.47

16.16 16.47 17.16 17.47 18.16 18.47

19.16 19.46 20.13 20.44 21.15 21.55

 BLANES  - GIRONA (Renfe)

FEINERS Transbord Maçanet - Massanes)

7.16 8.16 10.15 12.16 14.14 16.15

18.15 20.14 22.18 - - -

- - - - - -

FEINERS Directes)

7.46 9.15 11.16 13.16 15.15 17.15

19.15 21.12 - - - -

FESTIUS Transbord Maçanet - Massanes)

7.45 8.45 9.45 10.45 11.37 12.37

14.44 15.44 16.44 17.37 18.42 19.44

20.45 22.13 - - - -

 GIRONA (Estació de bus) - LLORET DE MAR
FEINERS 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 13.15 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 - 21.00 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 - -
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Farmàcies de guàrdia
BLANES

LLORET

Adreces i telèfons

Adreces i telèfons

Desembre - Gener

Desembre - Gener

FARMÀCIA ADELL
C. Muralla, 36
Tel. 972 330 491
FARMÀCIA PUJOL
Pl. Ntra. Sra. del Vilar, 6
(Pl. Església dels Pins)
Tel. 972 330 465
FARMÀCIA OMS
C. Nou, 8
Tel. 972 352 459
FARMÀCIA BARTRINA
Av. Joan Carles I, 4
Tel. 972 331 978
FARMÀCIA SUREDA-CASAMOR
Pg. de Dintre, 3
Tel. 972 330 069
FARMÀCIA RAMON
Av. Vila de Madrid, 17
 Tel. 972 334 403
FARMÀCIA TURON
Ca la Guidó, 7
Tel. 972 334 701
FARMÀCIA MORELL
Av. Catalunya, 10 (La Plantera)
Tel. 972 337 445
FARMÀCIA GUILLEM
Av. dels Pavos, 30 esc. B, L-3
Tel. 972 351 150
FARMÀCIA GRIMA
C. Giralda, 3 (Mas Borinot)
Tel. 972 337 010
FARMÀCIA ALTIMIR
Av. Europa, 27
Tel. 972 355 000

FARMÀCIA 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

MORELL
GUILLEM
GRIMA 
ALTIMIR 
ADELL 
ADELL 
PUJOL 
OMS
BARTRINA
SUREDA-CASAMOR
RAMON
TURON 
MORELL
GUILLEM
GRIMA 
ALTIMIR 
ADELL 
ADELL 
PUJOL
OMS
BARTRINA
SUREDA-CASAMOR
RAMON
TURON 
MORELL
GUILLEM
GRIMA

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

1
2
3
4
5
6
7
8

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

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

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

ECONOMIA LOCAL

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.

J. MARTÍNEZ
FÀBREGAS
E. TALLADA
TIBAU
CÀNOVES
M. TALLADA
BORRÀS
LLADÓ
FÀBREGAS
MASETE
S. MORERA
E. GILABERT
A. MARTÍNEZ
PERPINYÀ 
C. CABAÑAS
MAZÓ
M. CABAÑAS
J. MARTÍNEZ
FÀBREGAS
E. TALLADA
TIBAU
CÀNOVES
M. TALLADA
BORRÀS
LLADÓ
I. ESPINET
MASETE
S. MORERA
E. GILABERT
A. MARTÍNEZ
PERPINYÀ
C. CABAÑAS
MAZÓ
M. CABAÑAS
J. MARTÍNEZ

De 22 h a 22 h (24h)

Nou concessionari i cotxe

Premi a la �delitat

Carregadors ràpids per a 
vehicles elèctrics

Presentació del nou Arona a Blanes

Guanyadors de la promoció de l’ABBC

Estació de Servei Esser

BLANES
Seat ha inaugurat a Blanes el 

nou concessionari i ha presen-
tat l’Arona amb la presència del 
director general de Seat, Mikel 
Palomera, autoritats locals i co-
marcals, i el president de Grup 
Lesseps, Jaume Roura.

Mikel Palomera va contes-
tar a la pregunta de si l’empresa 
continuarà a Catalunya. “Les 
nostres grans preocupacions són 
els clients i els treballadors. Per 
tant, el que busquem és estabili-
tat política i social”. Seat i tot el 
que l’envolta representa el 4% del 
PIB català i fa un 11% de les ex-
portacions. Grup Lesseps Motor 
ja disposava d‘altres instal·laci-
ons a Martorell, Barcelona, Ba-
dalona i Mataró. yy

BLANES
Per premiar la �delitat dels 

seus clients, l’Associació de Bo-
tiguers de Blanes Centre (ABBC) 
ha sortejat un total de 2.000 euros 
en vals de compra.

Els tiquets per participar es 
podien aconseguir �ns el ma-
teix dia del sorteig realitzant una 
compra als establiments adherits 
a la campanya.

En total, es van regalar 30 ti-
quets: 20 vals de compra de 50 € 
cadascun i 10 vals de 100 €. 

El sorteig, con és habitual, es 
va fer a la plaça dels Dies Feiners. yy

LLORET DE MAR
Les estacions de Servei Es-

ser de Lloret de Mar i Pineda de 
Mar han incorporat carregadors 
ràpids per a cotxes i furgonetes 
elèctrics. Són els primers d’im-
plantar aquest servei a la zona.

Carregadors adaptats a tots els 
sistemes, inclòs el Tesla. Temps de 
càrrega, entre 15 i 30 minuts se-
gons el vehicle.

El servei és gratuït �ns al 31 
de desembre. Més informació al 
972 36 38 54. 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 Concord Ultimax
Grup 0+ i 1, isofix 3 punts, instal·la-
ció sentit marxa i contramarxa, re-
clinable i adaptable segons creixe-
ment. 115 €. 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 xassís. 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 a 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 972 332 139 

Habitació infantil nena
Armari, còmoda, tauleta i llit 
amb capçal acolxat, perfecte es-
tat. 200 €

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

Taula mescles 48 canals
Amb la seva font d‘alimentació, 
pach per connectar al PC. 250 €
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ENTREVISTA A MICHELE ANGIONI (CAPITÀ DEL VAIXELL ASTRAL DE L’ONG PROACTIVA OPEN ARMS)

“Rescatem del mar milers de persones que intenten 
arribar a Europa”

Michele Angioni a bord de l’Astral a la seva estada al port de Blanes. Foto Almudena Montaño

ALMUDENA MONTAÑO INDIA

Proactiva Open Arms és una ONG 
d’ajuda humanitària especialitza-
da en tasques de socorrisme marí-
tim. La seva missió és rescatar del 
mar persones que intenten arri-
bar a Europa fugint de con�ictes 
bèl·lics, persecució o pobresa. La 
va fundar l’any 2015, a Badalona, 
Òscar Camps, propietari de l’em-
presa de socorrisme i salvament 
marítim Proactiva. Des de llavors, 
han ajudat a prop de 150.000 per-
sones a arribar a la costa, n’han 
recollit més de 10.200 a la deriva 
i han salvat a un miler de perso-
nes atrapades en penya-segats. El 
vaixell que fan servir com a base 
d’operacions en alta mar, l’Astral, 
ha estat atracat al port de Blanes 
del 27 de novembre al 2 de desem-
bre amb una campanya de sensi-
bilització ciutadana i escolar que 
recorrerà vuit ports de la costa ca-
talana. L’objectiu és mostrar la si-
tuació d’emergència humanitària 
al Mediterrani central i el treball 
de salvament que realitzen. 
Per conèixer de prop la tasca que 
porten a terme entrevisto dins el 
vaixell el seu capità i membre de 
Proactiva Open Arms, Michele 
Angioni, de 29 anys i originari de 
la Sardenya.  

Com va néixer l’ONG Open 
Arms?
El fundador, Òscar Camps, va 
veure l’any 2015 una foto de nens 
ofegats al mar Egeu i va decidir 
mobilitzar-se. Ell té una empresa 
de socorristes amb molta experi-
ència a les costes espanyoles i va 
pensar que si aquí salva vides, per 
què no es pot fer a altres llocs? I 
se’n va anar amb un amic, un ne-
oprè i les seves aletes a l’illa gre-
ga de Lesbos i van salvar a molta 
gent. Van comprovar que allà hi 
ha moltes ONG que ajuden amb 
els primers auxilis, reparteixen 
menjar, roba, ajuda legal... però 
faltava l’acció de rescatar la gent 
al mar. En un dia poden arribar 
�ns a 5.000 persones en barques!

Ara esteu instal·lats a Lesbos. 
Què feu allà?
Fem de socorristes i salvem vi-

des. Rescatem del mar a milers de 
persones que intenten arribar a 
Europa. A la costa de Lesbos arri-
ben de Turquia diàriament petites 
embarcacions sobrecarregades de 
gent que no sap nedar. Només han 
de creuar 9 quilòmetres, però en 
condicions extremadament peri-
lloses. Lesbos no té una gran platja 
de sorra, té roques i penya-segats. 
Les barques venen sense patró i 
xoquen amb les roques perquè no 
saben com aturar el motor. Tot i 
que hi ha molta ajuda humani-
tària a la costa, no hi ha ningú 
que els ajudi a sortir de l’aigua, ni 
guàrdia costera ni salvament ma-
rítim. Ara hi som nosaltres i som 
molt necessaris!

Quants voluntaris treballeu en 
cada missió?
Les missions estan formades per 
11 voluntaris i duren 15 dies. No-
més som �xos el mecànic del vai-
xell i el capità, que som els únics 
que guanyem un petit sou. Tots 
els voluntaris són professionals i 
estan preparats, no es pot anar a 
socórrer a la babalà perquè està 
en joc la vida de moltes persones 
i també la teva. Tots tenen la base 
de socorrista, patró o mariner i 
també tenim metges i infermers 
experts en emergències. 

Quan es va incorporar al pro-
jecte?
Fa un any. Jo navego des de ben 
petit. Quan tenia 19 anys vaig 
entrar a l’Acadèmia de la Marina 
Mercant. Durant anys vaig em-
barcar en vaixells de càrrega �ns 
que em vaig cansar i vaig con-
vertir-me en capità de iots. L’any 
passat vaig conèixer a Mallorca 
l’altre capità d’Open Arms i em 
va explicar el projecte que esta-
ven fent... em va captivar! Li vaig 
dir que volia formar-ne part. 

Com és el vostre dia a dia de 
rescat a Lesbos?
Ens quedem a la costa amb els 
prismàtics, pendents de l’horitzó 
i esperant que arribin barques. 
Rescatem persones de totes les 
edats i també gent gran i nens. 
Els portem a terra i allà ja hi ha 
altres ONG que fan els primers 
auxilis. Al principi no teníem 
embarcacions de rescat i ens ti-
ràvem a l’aigua nedant a socór-
rer la gent. Fins que un dia vam 
viure una gran tragèdia...

Què va passar?
Un naufragi va deixar centenars 
de morts a l’aigua. Vam rescatar 
vius a més de dues-centes perso-
nes, però no va ser su�cient. Va 

ser una missió molt dura que ens 
va fer replantejar-nos moltes co-
ses: necessitàvem embarcacions 
urgentment perquè nedant no 
arribàvem a tots. 

I vau adquirir el vaixell Astral.
Sí. L’Astral és una cessió tempo-
ral que ens ha fet un empresari 
espanyol. Té 32 metres d’eslora 
i 7,20 metres de mànega. Hem 
instal·lat una infermeria amb 
oxigen i tot el material mèdic 
necessari per atendre cures in-
tensives i poder intubar, si cal. 
Actualment també disposem de 
quatre motos aquàtiques i dues 
embarcacions de rescat.

Com és el per�l dels refugiats 
que salveu?
La majoria són siris que fugen 
dels bombardejos de la guerra de 
Síria. Arriben famílies senceres 
de classe mitja-alta i amb estudis 
que han recopilat diners per sub-
ornar les mà�es o funcionaris 
públics perquè els posin en una 
barqueta per marxar del país. 

Quines relacions teniu amb les 
institucions i els governs?
No gaires. Estem pressionant 
perquè creiem que el rescat és 
una obligació i ningú a Europa 

se n’està fent càrrec. Mentre si-
guem necessaris continuarem 
amb els rescats a Lesbos, Líbia o 
qualsevol altre lloc. 

Com us �nanceu?
El 96% del �nançament prové de 
donacions particulars, i la resta 
d’ajudes d’organismes o�cials i 
administracions locals. Es po-
den fer les donacions a través de 
la nostra pàgina web www.pro-
activaopenarms.org.

Heu vingut a Blanes per portar 
a terme una campanya de sensi-
bilització.
Sí, volem que la gent ens conegui, 
sobretot els estudiants. Als petits 
els expliquem que som persones 
que ajudem persones.

Què pregunten els nens?
Els més petits fan preguntes 
molt profundes, que no acos-
tumen a fer els adults. No els 
ensenyem els vídeos més durs, 
però tot i així queden impactats 
de l’audiovisual i de l’exposició 
de fotos que tenim dins el vai-
xell. Expliquem amb paraules 
senzilles que hi ha gent que té 
dret a viatjar per tot arreu, però 
d’altres no. També pregunten 
sobre la roba que utilitzem, que 
la veuen exposada, i com fem 
els rescats. 

Explica’m un rescat impactant 
que hagi acabat amb un final 
feliç.
Aquest estiu ens van trucar 
del Centre de Coordinació de 
Roma per fer un rescat d’una 
barca. Vam estar 18 hores bus-
cant-la sense èxit, havíem de 
pentinar 8.000 km2 de mar i ja 
esperàvem el pitjor. L’endemà al 
matí els vam trobar: tres músics 
tocant la guitarra en una barca 
de fibra molt petita a 100 milles 
de la costa de Líbia! Eren ama-
zics, una minoria de Líbia que 
ens van dir que els perseguien 
les milícies per difondre la seva 
cultura i no professar la matei-
xa religió. Els vam portar a Ità-
lia i, des d’allà, volien arribar a 
Alemanya. yy


