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Visca el rei Carnestoltes!

Rua de Lloret 2017. Foto M.A. Comas

Blanes i Lloret de Mar es preparen per viure amb la màxima intensi-
tat el Carnaval 2018.  Les dues rues de Lloret de Mar seran el dissabte 
10 de febrer a la tarda, i el diumenge 11 de febrer al matí. A Blanes, la
rua es farà, com és habitual, el mateix diumenge 11 a la tarda. Pàg.  11

CRÒNICA JUDICIAL - Pàg. 3

JUDICI SUSPÈS

CULTURA - Pàg. 8

NOVA 
PROGRAMACIÓ
El Teatre de la Costa Brava Sud 
presenta l’àmplia i variada 
programació prevista a Blanes i 
Lloret des d’ara i fins el mes de juny.

Suspenen el judici pels aldarulls que hi va haver a Lloret de Mar l’estiu del 
2011. Només es presenten 2 dels 20 acusats.

55è aniversari

‘Tornar a casa’ amb l’Esbart Ruyra. Foto Antònia Borràs Vidal

L’Esbart Joaquim Ruyra de Blanes ha estrenat aquest gener el seu nou espectacle Tornar a casa a la Parròquia 
Santa Maria. El títol fa referència als seus inicis, quan actuaven a la plaça de l’Església, amb balls relacionats 
amb les seves arrels. Més informació a la pàgina 15.

12a legislatura

Roger Torrent i Carme Forcadell. Foto ACN

La legislatura sorgida de les elec-
cions del 21-D no acaba d’arren-
car. La constitució de la cambra i 
l’elecció de Roger Torrent com a 
President, es va fer amb normali-
tat el 17 de gener tot i que no hi 
eren els 135 diputats electes, per-
què uns estan empresonats i els 
altres són a Brussel·les. El mateix 
Torrent va convocar el ple d’inves-
tidura pel dimarts dia 30, però po-
ques hores abans de començar el 
va ajornar, tot i mantenir Puigde-
mont com a candidat.  Pàgs. 4 i 5
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BLANES

Blanes ha aprovat un pla d’ac-
tuació de risc geològic dels talus-
sos situats en fiques municipals.

S’han definit un total de 8 
zones on s’hi actuarà segons la 
disponibilitat econòmica. Si hi 
ha una urgència s’actuarà imme-
diatament on calgui, ja sigui en 
terrenys públics o privats. En cas 
de ser privat, posteriorment es 
reclamaran els diners invertits al 
propietari o propietaris.

Des de l’any 2008 ja hi havia 
un document, però fins ara no 
s’ha actuat.

Pepa Celaya, responsable de 
l’àrea d’Urbanisme, explica que 
el document serveix per marcar 
prioritats. “En aquest document 

es defineix la perillositat de des-
preniments i es prioritzen les 
actuacions”.

El regidor d’ICV-EUIA, Víc-
tor Catalán, demana que quan 
hi hagi actuacions es redueixi 
al màxim l’impacte paisatgís-
tic. “Les darreres actuacions a la 
muntanya de Sant Joan es veuen 
molt des del passeig. Cal invertir 
en reduir aquest impacte visual”. 
Per Catalán, “sempre és millor 
prevenir i no actuar quan ja hi ha 
hagut algun despreniment”.

Entre les zones on hi ha talus-
sos i caldrà actuar hi ha: carrer 
Joan Benejam, sector del Ventijol, 
Mirador de la Cala, S’Auguer i els 
Padrets. A la zona del Ventijol ja 
s’hi actua a través d’Aigües de 
Blanes per evitar qualsevol en-

surt en una zona molt transitada 
per escolars. La inversió prevista 
és de 500.000 euros. En el cas del 
Mirador de la Cala, on el nombre 
de veïns és molt reduït, es col·lo-
quen tanques de formigó que ta-
llen un carril de circulació, el més 
proper a la muntanya, i també es 
redueix el risc d’accident.

Per Joan Rota de la CUP, “és 
un tema molt complex i molt cos-
tós, però cal afrontar-lo. Per tant, 
el pressupost 2018 hauria de con-
templar una partida que permeti 
començar a treballar”.

Per Juanjo Navarro del PDeCAT, 
“és un projecte molt necessari”.

El pla ha estat aprovat per tots 
els grups menys per la CUP que 
s’ha abstingut. yy
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L’Editorial
Incertesa

Les insòlites eleccions del 21-D van tornar a donar la ma-
joria del Parlament Català a les opcions nacionalistes.

Aquell resultat i la catastròfica davallada del PP, que no va 
aconseguir ni els 5 diputats necessaris per tenir grup pro-
pi al Parlament català, van provocar un terratrèmol al par-
tit governant, agreujat per la pujada de Ciutadans, partit 
que amenaça amb conquerir el primer lloc a les pròximes 
eleccions estatals.

En aquest escenari, la persecució de Puigdemont i el con-
trol de passos fronterers per evitar la seva investidura el 
dia 30, potser ha resultat útil per distreure l’atenció dels 
mitjans sobre el judici per la corrupció del PP, però hi ha 
el risc que també hagi resultat una mica grotesc.

Les xarxes socials i les tires humorístiques del diaris van 
plenes de bromes sobre el cas.

Ara, després de la suspensió de l’acte d’investidura, hem 
entrat en un període d’incertesa que convindria deixar 
aviat enrere. yy
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D’esquena, els dos acusats presents i el traductor. Foto ACN

Suspenen el judici pels aldarulls que hi va haver a 
Lloret de Mar l’estiu del 2011  

LLORET DE MAR

Els 20 processats s’enfronten 
a penes d’entre 2 i 9 anys de presó 
per delictes de desordres públics, 
atemptat a agents de l’autoritat, 
lesions i danys.

Els incidents van comen-
çar després que es produís el 
desallotjament forçat -per pro-
blemes tècnics- de la discoteca 
Colossos, moment en el qual 
els acusats van aprofitar per 
infiltrar-se entre la multitud i, 
tot instigant d’altres persones a 
fer-ho, suposadament varen co-
mençar a llençar objectes con-
tra els agents i els seus vehicles, 
causant lesions a diversos poli-
cies, danys en el mobiliari urbà i 
vehicles aparcats, tot aprofitant 
l’ocasió per fer robatoris en mà-
quines expenedores.

Hi va haver 20 detinguts i 22 
ferits.

Tots els acusats són estran-
gers (de nacionalitats francesa, 
alemanya, noruega, holandesa, 

ucraïnesa i suïssa) i, de fet, set-
ze d’ells ja estaven declarats en 
rebel·lia. Per això, el jutjat penal 
3 de Girona preveia jutjar quatre 
dels implicats en la batalla cam-
pal, dels quals finalment només 
dos s’han presentat a la vista, un 
fet que ha lamentat Joaquim Bo-
adas, l’advocat de l’acusació par-
ticular exercida per la patronal 
de l’oci nocturn Fecasarm.

Boadas demana penes “exem-
plars” i recorda que els aldarulls, 
originats arran del desallotja-
ment d‘una discoteca perquè va 
deixar de funcionar l’aire condi-
cionat, van ser “molt greus”. 

Bernardo Rivière, advocat 
d’un dels acusats que es va pre-
sentar al judici, assegura que el 
seu client no hi va intervenir.

Els danys d’aquella nit es van 
valorar en 52.000 euros. De mo-
ment només n’hi ha 21.000 de 
pagats en concepte de fiança. El 
nou judici s’ha fixat pel proper 
mes de desembre.

POSSIBLE CONFORMITAT

Les parts obren la porta a 
arribar a un acord amb als dos 
acusats que sí que han compa-
regut. Un d’ells afronta 6 anys 
de presó i 3.600 euros de multa 
i per a l’altre demanen també 
una pena de 6 anys. Podrien 
aplicar dos atenuants: un per 
dilacions indegudes pel temps 
que ha trigat el cas a arribar a 
judici i un altre de reparació del 
dany pels diners per a la indem-
nització aportats. 

En cas que s‘acabi en confor-
mitat, Boadas ja ha anunciat que 
demanarà que es penedeixin 
dels fets i que demanin discul-
pes. L’objectiu és fer-ho servir 
“d’escarment”. 

UNA SITUACIÓ SIMILAR 
L‘ANY 2004

La matinada de l’11 d’agost 
del 2004, hi va haver 14 detinguts 
a Lloret de Mar en una batalla 

campal entre turistes i policies, 
que també va acabar amb destros-
ses al mobiliari urbà. En aquest 
cas, només es va arribar a jutjar 
un dels detinguts, de nacionalitat 
espanyola, que va ser absolt.

 
La resta dels arrestats, que 

eren turistes, la majoria d’ells 
italians, però també hi havia un 
jove francès, un belga i un de 

nacionalitat austríaca, van que-
dar impunes perquè van marxar 
al seu país després de passar pel 
jutjat i ja no van tornar més. Els 
delictes van prescriure.

D’aquest fets en va sortir la 
frase de gran repercussió me-
diàtica, social i política de la 
consellera Montserrat Tura, del 
“turisme de borratxera”. yy

Només es presenten 2 dels 20 acusats. La vista queda fixada pel proper mes de desembre
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Comença la 12a legislatura marcada per les 
absències i la intervenció del PP

3 mesos sense els Jordis

L’independentisme suma majoria absoluta amb 
70 diputats

CATALUNYA

El dimecres 17 de gener es va posar 
en marxa la 12a legislatura del Par-
lament de Catalunya, un inici del tot 
atípic, a l’igual que tot el que ha passat 
a Catalunya després de l’1-O. El Par-
lament s’ha constituït amb vuit absèn-
cies perquè tres diputats estan empre-
sonats i 5 més resideixen a Brusel·les.

Roger Torrent (ERC) és el nou 
president del Parlament de Catalu-
nya en una mesa de majoria inde-
pendentista. Ha estat escollit en se-
gona votació. A la primera no ha-
via aconseguit la majoria absoluta.

El resultat:
Roger Torrent d’ERC, 65 vots
José María Espejo de Cs, 56
Vots en blanc, 9
Total 130 vots. 

La Mesa d’edat presidida per 
Ernest Maragall (ERC) va per-
metre el vot delegat de Junque-
ras, Sánchez i Forn tot i la pro-
testa de Cs i PPC. Els diputats 
de Brusel·les no van demanar 
aquesta possibilitat.

El PSC es mostrà a favor de la 
decisió per ser la “millor interpre-
tació possible” de la interlocutòria 
del TS i l’informe dels lletrats.

Roger Torrent, havia estat fins 
ara l’alcalde de Sarrià de Ter. Ana-
va de número 2 a la llista d’ERC per 
Girona. És el president més jove del 
Parlament de Catalunya en aques-
tes darreres 12 legislatures.

El nou president del Parlament 
no va fer cap esment a la República 

al seu primer discurs però reivin-
dicà Forcadell i que a la cambra “es 
pugui parlar de tot”.

Roger Torrent va dedicar el 
seu primer discurs al capdavant 
del càrrec al seu compromís per 
“contribuir a cosir la societat ca-
talana” i “tornar la política al cen-
tre de tot” després del “moment 
complex” que assegurà que viu 
Catalunya. A més, es va marcar, 
com el primer dels seus objectius, 
ajudar a “recuperar les instituci-
ons catalanes i tornar-les a mans 
dels ciutadans”, rebutjant així els 
efectes de l’aplicació de l’article 
155 de la Constitució. Torrent, 
que a diferència de la seva prede-
cessora no va fer ni un sol esment 
a la República catalana en tota 
aquesta primera intervenció com 

a president, va reivindicar el llegat 
de Carme Forcadell defensant “la 
sobirania del Parlament” i que a la 
cambra “es pugui parlar de tot”. El 
nou president també va tenir un 
moment per reivindicar “els es-

cons buits” dels diputats que estan 
en presó preventiva i els dels que 
estan a Brussel·les. Per concloure 
el seu discurs, Torrent va escollir 
acabar amb un “Visca la demo-
cràcia i visca Catalunya!”. yy

CATALUNYA

El dia abans de la constitució 
del nou Parlament es van complir 
92 dies, o el que és el mateix, tres 
mesos de l’ingrés a presó de Jordi 
Sànchez i Jordi Cuixart.

Hi va haver concentracions 
a les vuit del vespre davant dels 
ajuntaments d’arreu del territori 
català excepte a Barcelona, on a les 
set de la tarda es van fer cinc punts 
de trobada per anar caminant 
fins a la confluència del passeig de 
Sant Joan amb el carrer Casp. En 
totes les accions reivindicatives es 
va recordar l’empresonament que 
també pateixen el vicepresident 
en funcions, Oriol Junqueras i el 

conseller d’Interior en funcions, 
Joaquim Forn, que porten 75 dies 
entre reixes.

Durant les concentracions es 
va llegir un manifest on es remar-
ca que poder manifestar-se és un 
dret bàsic en qualsevol democràcia 
i s’ha denunciat l’actuació del go-
vern de l’estat espanyol, a qui s’ha 
acusat d’actuar com en una dic-
tadura: jutjant i dictant sentència 
alhora. L’ordre de presó preventi-
va que manté a la presó als quatre 
encausats s’ha titllat, textualment, 
com “escandalosa, alarmant, cop 
a l’estat de dret… són només al-
gunes de les moltes qualificacions 
que veus més que autoritzades que 

han etzibat a la injusta situació”.

El manifest, que s’ha tancat 
exigint de nou la llibertat immedi-
ata per a tots quatre empresonats, 
ha denunciat la manca de indepen-
dència judicial i la vulneració de la 
presumpció d’innocència que, de 
manera flagrant, s’està produint. 
També s’ha adreçat directament als 
dos empresonats que porten més 
temps privats de llibertat: “Jordis: 
Sou l’exemple viu de la lluita pací-
fica d’un poble per a una societat 
més lliure. Ens volen aïllar i estem 
més units que mai. L’esperança és 
més forta que la tristor, la voluntat 
d’una Catalunya millor i unida és 
més forta que el rancor”.  yy

CATALUNYA

Ciutadans va aconseguir 36 
diputats, seguit de Junts per Cata-
lunya (34), ERC (32), el PSC (17), 

Catalunya en Comú (8), la CUP 
(4) i el PP (4) després del recompte 
definitiu de la jornada electoral 
del 21-D. El 21-D registrà la parti-

cipació més alta en unes eleccions 
al Parlament amb el 81,9%, set 
punts més que el 2015. Totes les 
circumscripcions han congregat 

més electors que el 27-S, quan el 
nombre de votants a les urnes ja 
va ser de rècord.

Els resultats electorals defi-
nitius del 21 de desembre han 
donat 2.078.710 vots a les forces 
independentistes. En concret, 
Junts per Catalunya ha aconse-
guit 948.233 vots, ERC 935.861 
i la CUP 194.616. La força més 
votada i guanyadora de les elec-
cions ha estat Ciutadans, que 

ha aconseguit 1.109.732 vots. 
La quarta força del Parlament 
és el PSC, amb 606.659 vots. La 
segueix Catalunya en Comú – 
Podem, amb 326.360 butlletes. 
I tanca la llista de representació 
al Parlament el PP, amb 185.670 
vots. Dels 5.557.901 electors, fi-
nalment van votar 4.357.388 per-
sones. 4.151042 ho van fer per al-
guna de les llistes que es presen-
taven. 19.431 van votar en blanc i 
16.092 van emetre un vot nul. yy

Roger Torrent després de ser escollit president del Parlament. Foto ACN

Concentració de suport als Jordis. Foto Aj. Blanes

Cs s’erigeix com a primera força en vots i escons el 21-D 

Població Participació CS JxCAT ERC PSC CatECP PP CUP

Blanes 78,6% 6458  (30,4%) 4007 (18,9%) 3872 (18,2%) 3266 (15,4%) 1743 (8,2%) 845 (4%) 696 (3,3%)

Lloret 74,9% 5365  (36,5%) 2853 (19,4%) 2365 (16,1%) 1947 (13,2%) 903 (6,1%) 661 (4,5%) 374 (2,5%)

CATALUNYA 81,95% 36 Diputats 34 32 17 8 4 4

GIRONA 81, 52% 4 Diputats 7 4 1 0 0 1
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87 MEUR de 
despesa policial

MADRID

El cost del desplegament poli-
cial a Catalunya per l’1-O va tenir 
un cost de 87 MEUR i va mobi-
litzar, de manera estable, 4.500 
guàrdies civils i policies estatals, 
que els dies 30 de setembre, 1 i 2 
d’octubre van arribar a ser 6.000. 
El ministre de l’Interior, Juan Ig-
nacio Zoido, ha desvetllat aques-
tes xifres a la comissió d’Interior 
del Senat. Zoido ha assegurat que 
l’ús de la força va ser “mínim i pro-
porcionat” i ha repetit en diverses 

ocasions que actuaven manats per 
la justícia. També ha acusat els 
Mossos “d’absoluta passivitat i de 
poca col·laboració”. També ha jus-
tificat que els policies van actuar 
davant “actituds violentes” dels 
votants, entre els quals assegura 
que hi havia “radicals infiltrats”. 
Tot i “lamentar com el que més” 
els ferits, ha eximit de responsa-
bilitat els policies i ha dit que “els 
responsables són els que van tenir 
un comportament il·legal i van ge-
nerar crispació”. yy

Versió del ministre Zoido. Foto ACN

La 12a legislatura no acaba 
d’arrencar

CATALUNYA

El President del Parlament, 
Roger Torrent, havia fixat pel di-
marts 30 de gener el debat d’inves-
tidura. El TC, però, a requeriment 
del govern del PP, va posar una sè-
rie de condicions com que Puigde-
mont hi havia de ser present, sem-
pre que aconseguís l’autorització 
judicial. Per tant, no es podia fer 
servir el vot telemàtic ni la delega-
ció de vot en un altre diputat.

El desplegament policial els 

dies previs a carreteres, autopistes, 
aeroports, aeròdroms i ports va ser 
notable amb l’objectiu d’evitar una 
presencia “no controlada” del can-
didat Puigdemont al Parlament.

El mateix dimarts al matí, Tor-
rent anunciava que “ajornava però 
no suspenia el ple i mantenia Car-
les Puigdemont com a candidat”, 
un anunci que va agafar per sor-
presa a més d’un dels partits im-
plicats i va deixar entreveure dife-
rència en el bloc independentista.

La mateixa nit Puigdemont 
feia públic un missatge on afir-
mava, “lamento, però, respecto 
la decisió de Torrent”. Al mateix 
temps feia una crida a la unitat, 
“per superar aquest nou atac i do-
nar una resposta coordinada per 
abordar l’etapa del desplegament 
de l’1-O i 21-D”.

Al moment de tancar aquesta 
edició, es mantenien les incògnites 
sobre la data del plenari i el futur 
de Puigdemont. yy

Roger va visitar Puigdemont a Brussel·les. Foto ACN
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Posidònia mossegada per herbívors. Foto CEAB-CSIC

Delta Riu Tordera. Foto Aj. Blanes

Els “guanyadors i perdedors” de l’escalfament del 
Mediterrani 

II Trobada de la Taula de Treball del Delta de la 
Tordera al CEAB

BLANES

L’augment de la temperatu-
ra de l’aigua del Mediterrani, a 
causa de l’escalfament global, 
està creant clars “guanyadors” i 
“perdedors” entre les espècies ve-
getals que actualment dominen 
aquestes aigües. 

Els resultats d’un estudi 
fruit de la col·laboració en-
tre investigadors del Centre 
d’Estudis Avançats de Blanes 
(CSIC), la Universitat de Barce-
lona (Departament de Biologia 
Evolutiva, Ecologia i Ciències 
Ambientals i Institut de Recer-
ca de la Biodiversitat), l’Institut 
Mediterrani d’Estudis Avan-
çats (CSIC-UIB), l’Oregon Sta-
te University (USA), la Deakin 
University (Austràlia), la Na-
ture Conservation Foundati-
on (India) i Bangor University 
(Gal·les, Regne Unit), dins del 
marc del projecte RECCAM, 
alerten del risc que corren al-
gunes comunitats d’algues me-
diterrànies de patir l’impacte 
de l’herbivorisme, cosa que en 

podria minvar encara més les 
poblacions.

D’altra banda, l’estudi és 
moderadament optimista quant 
als herbeis de plantes marines 
com la posidònia, ja que en 
aquest cas l’impacte es mantin-
dria estable o, fins i tot, podria 
disminuir. “Algunes espècies, 
com la posidònia, tot i que no és 
immune als efectes directes de 
la temperatura, com a mínim 
sembla que podran resistir bé 
l’impacte dels herbívors. Altres, 
com la planta C. nodosa, podri-
en emergir com les clarament 
guanyadores en aquest escena-
ri, tot i que dependrà de la seva 
capacitat d’adaptació”, afirma 
Teresa Alcoverro, investigadora 
del CEAB-CSIC i responsable 
del projecte RECCAM.

 
L’objectiu del treball publi-

cat a la revista Marine Polluti-
on Bulletin era el d’analitzar els 
factors que poden inf luir po-
tencialment en les interaccions 
planta-herbívor, experimentant 

amb tres de les més importants 
espècies vegetals del Mediterra-
ni (les plantes Posidonia ocea-
nica, Cymodocea nodosa i l’alga 
Cystoseira mediterranea) i el 
seu consumidor comú, l’eriçó 
de mar (Paracentrotus lividus).

 
Els resultats dels experi-

ments mostren que la pressió 
de l’herbivorisme sobre les dues 
espècies de plantes es mantin-
dria semblant amb l’escalfa-
ment de l’aigua. Fins i tot po-
dria arribar a reduir-se aquesta 
pressió, ja que aquestes plantes 
marines produeixen més com-
postos tòxics o desagrables pels 
herbívors quan creixen en ai-
gües càlides. 

En canvi, els escenaris no 
són tan optimistes per a l’alga 
C. mediterranea, que amb les al-
tes temperatures redueix la seva 
taxa de creixement, mentre el 
consum per part dels eriçons de 
mar es manté alt. Es tracta d’una 
situació preocupant, tenint en 
compte que en l’actualitat el so-

brepastoreig dels eriçons té ja un 
impacte important sobre els bos-
cos d’algues, cosa que pot arribar 
a produir l’aparició de blancalls 
(zones de roca pelada, sense al-
gues). Aquest sobrepastureig es 

deu principalment a una super-
població de garotes que afecta 
certes zones del Mediterrani oc-
cidental, per la manca de depre-
dadors naturals que provoca la 
sobrepesca. yy

SELVA / MARESME

La Taula de Treball del Del-
ta de la Tordera l’impulsen els 
ajuntaments de Blanes, Malgrat, 
Tordera i Palafolls, i compta 
amb la implicació d’altres admi-
nistracions, científics, pagesos, 
hostaleria i entitats mediambi-
entals amb l’objectiu de redac-
tar un pla integral de recupera-
ció de l’espai.

El projecte ha d’aplegar les 
mesures necessàries per retornar 
l’equilibri a aquest espai natural, 
coordinant alhora les figues de 
planejament i protecció conjunta 
del Delta. Inicialment, en la ses-
sió de treball d’aquest gener s’ha-
via de tractar com a punt central 
l’estudi científic preliminar que 
s’ha d’utilitzar com a pas previ 
al Pla d’Actuació Integral de Re-
cuperació de l’espai natural, que 
està molt avançat, però encara 
no s’ha pogut enllestir.

En la primera trobada que 

va tenir lloc el juny de l’any pas-
sat, es va nomenar una comissió 
de treball d’experts amb aquest 
objectiu. Paral·lelament, el no-
vembre passat es va incorporar 
un nou col·lectiu d’estudi que es 
centra més en l’àmbit social. Es 
tracta del projecte ISACC Tor-
Delta, que dona suport tècnic 
al desenvolupament de la taula 
per poder assolir els objectius 
que va menar la seva creació, i 
compta amb un finançament 

atorgat pel Ministeri d’Agricul-
tura, Pesca, Alimentació i Medi 
Ambient a través de la Fundació 
Biodiversitat.

La investigadora en cap del 
projecte ISACC, Annelies Boek-
man, conjuntament amb la regi-
dora de l’Ajuntament de Malgrat 
de Mar, Núria Casajoana, han 
conduit la segona reunió, que ha 
servit bàsicament per posar-se al 
dia respecte l’estat en què es troba 

actualment el procés després que 
ha passat mig any. D’altra banda, 
el científic del CEAB Rafel Sar-
dà ha intervingut per explicar la 
metodologia que s’està emprant 
per elaborar l’estudi previ cien-
tífic que servirà per acordar les 
mesures del pla d’actuació inte-
gral de recuperació del Delta i les 
platges de Blanes i Malgrat.

En aquesta reunió hi han 
participat l’alcalde de Blanes, 

Mario Ros  acompanyat del po-
nent d’activitats per delegació 
en aquest Ajuntament, Salvador 
Tordera. També han participat 
l’alcaldessa de Malgrat de Mar, 
Carme Ponsa, així com diversos 
regidors i tècnics de Malgrat, 
Tordera i Palafolls. Igualment, 
s’ha comptat amb l’assistència de 
representants dels diversos sec-
tors implicats en aquest procés: 
l’Agència Catalana de l’Aigua, 
(ACA), pagesia, hostaleria, enti-
tats mediambientals, etc.

El cronograma que s’ha 
acordat tirar endavant durant 
els propers mesos estableix 
que la III Trobada de la Taula 
de Treball tindrà lloc el 19 de 
juny, i serà de nou al Centre 
d’Estudis Avançats de Blanes. 
En aquesta ocasió, a fi que pu-
gui participar el major nombre 
de persones possible en repre-
sentació dels diferents agents 
implicats, la reunió es farà a la 
tarda enlloc del matí. yy

«El projecte ha d’aplegar 
les mesures necessàries per 
retornar l’equilibri a aquest 

espai natural» «L’estudi científic preliminar 
no es presentarà fins el mes 

de juny»
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Ple de Lloret del 29 de gener. Foto Yoyo

Lloret aprova un pressupost de 68’5 MEUR
LLORET DE MAR

El pressupost de l’ajuntament de 
Lloret de Mar per aquest 2018 s’ha 
aprovat amb 11 vots a favor. Els de 
l’equip de govern (CiU, ERC-Avan-
cem i PSC) i del regidor no adscrit. 
Aquest vot ha estat clau perquè An-
tonio Lorente del PSC era absent del 
plenari per baixa mèdica.

Hi han votat en contra els 
representants del MILLOR, ICV-
EUiA, Cs i En Lloret Sí se puede, 
un total de 9 regidors.

Inicialment hi ha 8 milions 
dedicats a inversions entre les que 
destaquen unes pistes de tennis 
(4) i de pàdel (6) amb un aparca-
ment gratuït per a més de 200 ve-
hicles. També hi ha partides per a 
noves màquines pels aparcaments 
municipals, la compra d’Es Tint, 
millores en carrers i canonades, 
la compra d’una màquina exca-
vadora o diverses actuacions a les 
escoles i platges del municipi.

Una de les grans novetats 
serà en els pressupostos partici-
pats. Els ciutadans intervindran 
per tercer any per decidir el destí 
d’una partida de 500.000 euros. 
Enguany, però, serà per a un únic 
projecte i no per a petites obres als 
diferents barris de la vila.

GOVERN

El responsable d’hisenda, el 
tinent d’alcalde Albert Robert 
(CiU), ha destacat l’endeutament 
del 41’74% amb que finalitzarà 
aquest exercici, “l’any 2010, l’en-
deutament era del 115%”.

Segons Robert, “el pressupost 
busca optimitzar recursos, millo-
rar el dia a dia de la ciutat, aug-
menta la despesa social i treballa 
per potenciar l’oferta turística”.

L’alcalde Jaume Dulsat (CiU), 
ha explicat que s’està treballant 

per augmentar el capítol d’in-
versions, “estem preparant tota 
la documentació per poder fer de 
Lloret, una ciutat smart. Al con-
junt de Catalunya hi ha prevista 
una aportació de més de 6 MEUR 
i nosaltres complim totes les con-
dicions que demanen”.

Jordi Orobitg (ERC-Avancem) 
ha remarcat els 700.000 euros que 
aporten cada any al Pla Operatiu 
la Generalitat i la Diputació de 
Girona, “són inversions que s’han 
de pactar a tres bandes”.

Orobitg també ha explicat que 

la piscina ha passat dels 1.300 so-
cis (maig 2016), als 2.472 a princi-
pis d’aquest 2018. 

Cristian Fernández (PSC), ha 
recordat que els diners són els que 
són, “a tots ens agradaria tenir-ne 
més per poder fer moltes més coses”.

REGIDOR NO ADSCRIT

Enric Martínez, regidor no 
adscrit, ha destacat la voluntat de 
diàleg de Robert i ha argumentat 
el seu vot clau per l’absència d’un 
regidor del govern, “perquè Lloret 
necessita estabilitat”. 

Martínez ha valorat “la con-
solidació i professionalització de 
l’Àrea de Protecció Civil”.

VOTS CONTRARIS

Marc Fuertes del Millor s’ha 
preguntat què fa el govern per 
millorar el turisme i el comerç i 
allargar la temporada, “aquest 
serà un mandat tranquil a nivell 
de corrupció, però sense imagina-
ció ni capacitat per canviar Lloret 
tot i tenir majoria absoluta”.

Javier Rodríguez Pacios (ICV-
EUiA) ha criticat l’increment de 
sous, “l’increment és d’un 4% 
quan el govern central pot fixar 
un màxim d’un 1’5%. Si ho fa, 
tindrem un problema”.

Jaime Muzas (Cs), ha lamen-
tat que el pressupost no s’hagués 
aprovat abans d’acabar l’anterior 
exercici i que no s’hagi donat 
marge de negociació a grups com 
ara el seu.

Paulino Grácia (En Lloret, Sí 
se puede) ha lamentat que no s’ha-
gin complert els acords del 2017.

Des de l’oposició s’ha criticat 
que el gran projecte del govern sigui 
fer unes pistes de tennis i de pàdel. yy



8   LA MARINA GENER - FEBRER DE 2018

Més públic als teatres de Blanes i Lloret

Pol Peiró, el “procés” a través dels retrats

BLANES / LLORET DE MAR

El Teatre de Lloret ha augmen-
tat en gairebé un 25% la xifra de 
persones que han passat per l’equi-
pament durant l’any 2017. El 2016 
es van registrar 42.000 visitants i 
el 2017 han passat pel teatre llore-
tenc un total de 52.216 persones. 
D’aquest total, 26.942 persones 
han estat espectadors d’arts escè-
niques (teatre, música o dansa).

Les 52.216 persones que han 
passat pel Teatre de Lloret durant 
el 2017, ho han fet a través de la 
programació d’arts escèniques de 
l’equipament, a través de la pro-
gramació de cinema i cineclub, 
congressos, esdeveniments i con-
vencions i també a través de les 
tres sales d’assaig de què disposa 
el Teatre de Lloret.

El regidor de Cultura, Albert 

Robert, ha manifestat que aquestes 
dades “consoliden la programa-
ció d’arts escèniques impulsada 
des del consistori, la qual conjuga 
grans èxits de la cartellera amb 
altres propostes més arriscades i 
innovadores”. El regidor també ha 
destacat que “s’està tendint a fide-
litzar públic, un dels objectius que 
ens havíem marcat”. 

BLANES

El Teatre de Blanes va registrar 
al llarg del 2017 un dels millors ín-
dexs d’ocupació dels darrers anys, 
amb un total de 21.494 espectadors. 

Les actuacions de la progra-
mació professional han suposat 
una ocupació mitjana del 56% 
de l’aforament pels 15 especta-
cles que hi ha hagut. En aquest 
sentit, a diferència de la majoria 

de teatres de característiques i 
població similars a la de Blanes, 
en aquest municipi la gestió del 
teatre no compta amb un equip 
de persones dedicades única i ex-
clusivament a la seva gestió. Per 
això, l’ocupació que ha presentat 
durant el 2017 es considera que ha 
estat extraordinària. 

Una altra dada positiva és 
que la programació professional 
al Teatre de Blanes ha millorat 
la seva ocupació en un 22% du-
rant el 2017 ambb relació a l’any 
2015, quan es va registrar l’índex 
més baix. Aquests percentatges 
s’apropen molt a les dades facili-
tades per ADECTA, l’Associació 
d’Empreses de Teatre de Catalu-
nya, que apunta que l’ocupació 
teatral a Barcelona de la tempo-
rada 2016-2017 va situar-se en un 
aforament mitjà del 60%.

Com és habitual, durant el 
2017 l’índex d’ocupació dels espec-
tacles impulsats i protagonitzats 
per entitats del municipi ha estat el 
millor de tots amb relació a d’altres 

tipus d’actuacions que es fan. Més 
concretament, hi ha hagut una as-
sistència del 73,3% de l’aforament, 
lleugerament per sobre de la regis-
trada durant el 2016. yy

BLANES

La història, que al final s’ha 
convertit en treball de grau, re-
cull les vivències polítiques de 
Pol Peiró, des de l’estiu del 2015 a 
l’octubre del 2017, és a dir, des de 
la convocatòria de les eleccions del 
27-S a la proclamació de la Repú-
blica, el 27 d’octubre passat.

Peiró, de Premià de Mar, es 
dedica professionalment al món 
de l’art. Té un estudi on fa tallers 
i classes i la seva pintura és abs-
tracta. En aquest cas, però, ha fet 
un a excepció amb els retrats dels 

protagonistes de l’actualitat políti-
ca catalana, “Sense cap més inten-
ció inicial que la de passar-ho bé, 
i amb un cert grau d’improvisació 
que reconec d’entrada, inicio un 
recorregut personal  de seguiment 
de l’actualitat política de manera 
presencial, compartint frec a frec 
l’experiència del dibuix amb la 
feina dels fotògrafs acreditats dels 
diaris digitals, estatals i del país, 
en una mena d’imatge estranya de 
reporter no oficial i subjectiu que, 
amb  l’estratègia de l’intrús, acon-
segueix fer-se un espai entre tanta 
institucionalitzat. Vull destacar 

que tots els dibuixos han estat 
realitzats del natural, de manera 
presencial, amb els seus respectius 
protagonistes al davant”.

El llibre “D’un temps, d’un 
país, dietari del procés” es va 
tancar quan el Parlament va pro-
clamar la república. Pol Peiró ha 
presentat el llibre a Blanes, acom-
panyat de l’alcaldessa de Girona, 
Marta Madrenas. Els dibuixos del 
llibre ja es van poder veure mesos 
enrera a la Casa del Poble. També 
havia exposat a Blanes en la mos-
tra anual de Joves Creadors. yy

BLANES / LLORET DE MAR

Coincidint amb les festes de 
Nadal, els responsables del Teatre 
de la Costa Brava Sud van fer pú-
blic el calendari d’activitats dels 

primers mesos d’aquest any 2018. 
L’objectiu era que durant les festes 
es pogués “regalar Teatre”. El Tea-
tre de la Costa Brava Sud és un es-
pai imaginari fruit de la unió dels 

teatres públics de Blanes i de Lloret 
de Mar. Aquest és el calendari de 
l’anomenada escena professional:

- 2 de febrer: Escape Show
(Lloret de Mar, 21h)

- 24 de febrer: Mala Broma
(Blanes, 21 h)

- 25 de febrer: Claudia
(Lloret de Mar, 19 h)

- 3 de març: El secret de la Lloll 
(Lloret de Mar, 21 h)

- 9 de març: Prefiero que seamos 
amigos (Lloret de Mar, 21 h)

- 9 de març: Tribut als Tres Te-
nors (Blanes, 21 h)

- 10 de març: El traspàs
(Premi Recvll 2017. Blanes, 21 h)

- 16 de març: Federico García 
(Lloret de Mar, 21 h)

- 24 de març: El color de la llum 
(Blanes, 21 h)

- 24 de març: Píndoles, festival 
de microteatre fora del teatre 
(Lloret de Mar)

- 21 d’abril: Reflexiones del hom-
bre lengua (Blanes, 21 h)

- 21 d’abril: II Sopar-Concert. 
Pacto entre Caballeros 
(Lloret de Mar, 20:30 h)

- 22 d’abril: Nit de la Cultura 
lloretenca 
(Lloret de Mar, 19 h)

- 29 d’abril: Prise (Blanes, 21 h)

- 4 de maig: Othelo (Blanes, 21 h)

- 12 de maig: Yerma
(Lloret de Mar, 21 h)

- 13 de maig: Yomimuà
(Blanes, 19 h)

18 de maig: Fermí Reixach in-
terpreta “Poeta en Nueva York” 
(Lloret de Mar, 21 h)

- 10 de juny: Rhümia
 (Blanes, 19 h)

Els dos teatres també inclo-
uen una àmplia programació 
adreçada al públic familiar, en 
el cas de Blanes a càrrec de Ria-
lles. A Lloret de Mar, el grup de 
Teatre el Mirall de Blanes por-
tarà a Lloret “Guantanamera” 
(17 de febrer). També a Lloret 
hi ha els cicles del Cine Club 
Adler, “Lloret Espai In” i “Lloret 
Espai off ”. yy

Teatre de la Costa Brava Sud 2018

Lloll Bertran actuarà a Lloret el 3 de març

Teatre de Blanes. Foto Aj. Blanes

Pol Peiró i Marta Madrenas. Foto Yoyo
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Celebració de Nadal. Foto Aj. Blanes

El lliurament de premis es va fer a la Biblioteca. Foto Aj. Blanes

Morralla Espai Creatiu, 10 anys Premis Bolleré
BLANES

El 2017 el projecte Morralla 
Espai Creatiu de l’Ajuntament 
de Blanes va complir els 10 anys 
de vida. Per commemorar-ho, 
al llarg de l’any s’ha organitzat 
un intens programa de celebra-
cions, on un dels seus plats forts 
va ser el Concert Remember que 
va aplegar grups ja desapareguts 
que van significar el nucli de 
l’escena musical fa una dècada. 

Per posar la cirereta final al 
pastís del 10è aniversari, la gent 

del Morralla va veure projectats 
aquests 10 anys de vida a través 
d’un documental. Realitzat per 
La Trompa Produccions i diri-
git per Jordi Romero, el treball 
–que s’allarga al voltant d’una 
hora- fa una retrospectiva i una 
anàlisis del present i futur del 
projecte. 

Presentat amb el títol 10 anys 
de Morralla, compta amb inter-
vencions de les principals perso-
nes involucrades en el projecte 
des dels inicis.

També recull moments des-
tacats que hi ha hagut, comen-
çant per la seva inauguració, el 
2 de febrer de l’any 2007, primer 
ocupant un local al barri de Mas 
Florit. Posteriorment, a causa de 
les queixes veïnals per la música 
dels concerts i les aglomeraci-
ons al carrer, el projecte va haver 
d’emigrar a un nou emplaça-
ment, i es va traslladar a l’actual 
ubicació on continua ara, al po-
lígon industrial. L’activitat con-
tinua aquest 2018 amb un ampli 
programa. yy

BLANES

Convocats i organitzats per 
l’Ajuntament de Blanes a través 
de la regidoria de la Biblioteca, 
els premis literaris Bolleré s’han 
tornat a convocar després que feia 
dos anys que s’havia deixat de fer.

L’interès de la Biblioteca Co-
marcal de Blanes en totes aquelles 
activitats que fomentin la lectura, 
l’estudi i el coneixement entre els 
joves va impulsar aquest servei mu-
nicipal a reprendre el certamen.

En la categoria “A” per a joves 
de 15 a 18 anys el primer premi 
dotat amb 200 € ha estat per a 

Iker Pascual Herrera amb el tre-
ball “El Violonchelo”.

El relat “Push Up”, de Xavi-
er Lluís Chavarría, ha guanyat el 
primer premi dotat amb 200 € en 
la categoria “B” per a joves de 19 a 
25 anys.

Respecte la categoria “C” per 
a joves de 26 a 29 anys, el primer 
premi dotat amb 200 € l’ha gua-
nyat Aina Bosch i Collell amb el 
treball “Nenes i noies i dones”.

Fora de concurs, també s’ha pre-
miat un treball de Samuel Lopes en 
l’apartat per a joves de 12 a 14 anys. yy
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SELVA / MARESME

Els castellers de l’Alt Mares-
me dediquen el calendari d’en-
guany a les torres de guaita de les 
set poblacions que formen part 
de l’entitat: Calella, Pineda, Mal-
grat, Palafolls, Tordera, Santa 
Susanna i Blanes.

Aquest és el tercer any en què 
els Maduixots fan un calenda-
ri amb l’objectiu de difondre la 
seva activitat i el patrimoni de 
la comarca, segons explica Marc 
Ruiz, president dels Castellers de 
l’Alt Maresme, “els objectius són 
difondre la nostra activitat i do-
nar a conèixer espais de la zona 
on tenim membres. Algunes 
d’aquestes torres són de caràcter 
privat, per aixó hem obtingut la 
col·laboració dels diferents pro-
pietaris, que ens han obert les 
portes i ens han facilitat la tasca”.

Els altres calendaris es van 
dedicar a llocs emblemàtics de 

les set poblacions i al Montne-
gre-Corredor.

El calendari costa set euros i 
es pot trobar a diverses llibreries.

Marc Ruiz ha explicat també 
els dos grans objectius de la colla 
per aquest 2018. “A nivell social 
volem augmentar el nombre de 
camises i a nivell competitiu, 
consolidar els castells de set, 
sense oblidar d’altres fites més 
importants”.

Els assajos començaran la se-
gona quinzena de febrer i les pri-
meres actuacions es faran el mes 
de març.

Els Castellers de l’Alt Mares-
me, reunits en assemblea de so-
cis aquest gener, han votat el nou 
cap de colla pels, propers dos 
anys. Es tracta d’Esteve Sebastià, 
resident a Calella i excap de colla 
dels Castellers de Castelldefels. 

Juntament amb Hèctor Montero, 
de Pineda com a sotscap de colla, 
estaran al capdavant d’un equip 
tècnic jove i amb un objectiu 
molt clar: consolidar els castells 
gama alta de set.

També es va votar el president, 
Marc Ruiz, de Pineda, que repeteix 
per tercera vegada com a president 
de la colla amb una junta constru-
ïda amb l’objectiu de seguir fent 
créixer la colla a nivell social.

Entre altres punts de l’ordre 
del dia, els Castellers de l’Alt Ma-
resme, com ja van fer fa dos anys, 
van votar la seva participació en 
el Concurs de Castells que se ce-
lebrarà aquest any a Tarragona en 
cas de rebre la invitació. 

Després de l’assemblea, i com 
ja és tradició a la colla, van dinar 
plegats en la seva calçotada anual 
que van amenitzar amb un con-
curs de postres casolans. yy

LLORET DE MAR

El jutjat d’instrucció 4 de 
Blanes ha dictat una ordre de re-
cerca, detenció i entrega contra 
Norma Beatriz Kuike, la taro-
tista sospitosa d’assassinar Ana 
Maria Martos el gener del 2004 
i ordenar ocultar el cos ficant-lo 
dins un bidó ple de ciment i en-
terrar-lo en una parcel·la de Llo-
ret de Mar. La policia va trobar 
el cadàver nou anys després, 
el juny del 2013, i la investiga-
ció va apuntar cap a Kuike, que 
aleshores estava a Argentina. El 

jutjat va sol·licitar l‘extradició i, 
finalment, va passar a disposició 
judicial el 16 de gener del 2015. 
El jutjat instructor va ordenar 
l’ingrés a presó però el 9 de fe-
brer l’Audiència de Girona va fi-
xar una fiança de 10.000 euros i 
Kuike va sortir en llibertat.

 Tot i que al principi la sos-
pitosa va complir amb les com-
pareixences periòdiques al jutjat, 
ho va deixar de fer. Per això, el 
jutjat l’ha declarat en rebel·lia i 
ha dictat l’orde per detenir-la. yy

BLANES

L’Audiència de Girona ha 
condemnat a una pena de 3 anys 
i mig de presó el jove que va mal-
ferir el seu company de pis a Bla-
nes amb una catana i una defensa 
extensible. El processat, Daniel 
Antonio Silva, s’enfrontava a 12 
anys de presó per una temptati-
va d‘assassinat. El tribunal, però, 
conclou que l’acusat va cometre 
un delicte de lesions amb traïdo-
ria, perquè tot i que inicialment 
volia matar la víctima, al final ell 
mateix es va fer enrere. “Va parar 
d‘agredir-lo i li va obrir la porta 

perquè marxés”, recull la sentèn-
cia. A més de la pena de presó, 
el tribunal prohibeix que Silva 
s’acosti a menys de mig quilòme-
tre de la víctima durant 5 anys i 
l’obliga a pagar-li una indemnit-
zació de 9.000 euros.

Els fets que ara l’Audiència 
ha sentenciat van tenir lloc la 
matinada del 13 d’agost de l‘any 
2016. L‘acusat, un jove xilè de 26 
anys, compartia pis amb la víc-
tima. Els dos s’estaven en un pis 
de l‘avinguda d’Extremadura 
de Blanes. yy

Calendari dels castellers de 
l’Alt Maresme

Evadida de la 
justícia 

Condemna per l’atac 
amb una catana

Els Maduixots a Santa Susanna. Foto Castellers de l’Alt Maresme

Moment de localitzar el bidó en una finca de Lloret

Judici a l’Audiència. Foto ACN
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BLANES / LLORET DE MAR

Blanes i Lloret de Mar es pre-
paren per viure amb la màxima 
intensitat el Carnaval 2018 dins 
del programa del Carnaval de la 
Costa Brava sud que presenten 
conjuntament amb Tossa de Mar 
per setè any consecutiu.

Les dues rues de Lloret de Mar 
seran el dissabte, 10 de febrer a la 
tarda, i el diumenge, 11 de febrer al 
matí. A Blanes, la rua, es farà com 
és habitual el diumenge a la tarda.

LLORET DE MAR

Un dels capítols destacats de 
les bases de Lloret de Mar són les 
subvencions que s’atorguen.

 Se subvencionaran les 20 pri-
meres carrosses i les 10 primeres 
comparses classificades, de la ma-
nera següent:

- Comparses (mínim de 15 
persones): 350 €

- Carrosses (mida mínima de 
la plataforma 3x2 i mínim de 15 
persones): 550 € 

- Carrosses (mínim de la pla-
taforma 3x2 i mínim de 30 perso-
nes): 900 €

Les carrosses que quedin clas-
sificades a partir del lloc 21è i les 
comparses  classificades a partir 
de l’11è lloc seran subvencionades 
de la manera següent:

- Comparses (mínim de 15 
persones): 125 €

- Carrosses (mida mínima de 
la plataforma 3x2 i mínim de 15 
persones): 200 € 

- Carrosses (mínim de la pla-
taforma 3x2 i mínim de 30 perso-
nes): 350 €

La categoria especial d’es-
colars pretén motivar la par-
ticipació dels més menuts al 

Carnaval. Aquesta categoria se 
subvencionarà amb 75 € i s’hau-
ran d’inscriure específicament 
en aquest apartat.

També s’atorgaran premis en 
metàl·lic:

- Comparses: 665 € a la millor 
comparsa del Carnaval,  285 € a 
la comparsa classificada en se-
gon lloc i 140 € a la classificada 
en tercer lloc. Un premi de 380 € 
a la millor comparsa de Lloret i 
un premi de 190 € a la comparsa  
finalista de Lloret. 

- Carrosses: Premi de 2.850 € 
en metàl·lic a la millor carrossa 
del Carnaval, 1.425 € a la car-
rossa classificada en segon lloc 
i 715 € a la carrossa classificada 
en tercer lloc. 

Un premi de 1.425  € a la mi-
llor carrossa de Lloret i un premi 
de 715 € a la  carrossa finalista a 
nivell local. 

S’atorgarà un únic premi es-
pecial “a la gresca” per a aquell 
grup (sigui carrossa o  comparsa) 
que aconsegueixi connectar mi-
llor amb el públic.

A Lloret de Mar també s’orga-
nitzen concursos de disfresses a la 
feina i al carrer.

BLANES

A Blanes, les bases per ins-
criure’s informen dels requisits, 
així com dels premis als quals es 
pot accedir en les categories de 
carrosses i comparses. En la pri-
mera hi ha dues modalitats, per 
a carrosses d’entitats blanenques 
i forànies, mentre que en la sego-
na per a comparses és indiferent 
la procedència. El jurat qualifi-
cador haurà de escollir 15 guar-
donats, que sumen un total de 
6.200 € de premis en metàl·lic. El 
més important és el primer premi 
per a carrosses forànies que serà 
de 1.200 euros. La millor carros-

sa local serà recompensada amb 
1.000 euros i la millor comparsa 
amb 600.

Al marge d’aquests reconeixe-
ments, les colles participants que 
estiguin formalment inscrites en 
el registre municipal d’entitats de 
l’Ajuntament de Blanes podran 
rebre gratificacions en base a dos 
criteris principals. Un d’ells és que 
participi amb una carrossa que ha 
de reunir tota una sèrie de requi-
sits recollits a les bases, i l’altre 
és que vagi acompanyada d’una 
comparsa. Si està formada per en-
tre 20 i 50 persones hi haurà una 
gratificació de 100 €, i si són mes 
50 persones serà de 200 €.

Les inscripcions per a parti-
cipar a les rues s’han tancat a fi-
nals de gener. Ara, l’únic que cal 
esperar és que faci bon temps. La 
gresca i la imaginació ja la posen 
tots els grups inscrits, una bona 
part, participants assidus als dos 
carnavals. yy 

Visca el Rei Carnestoltes!

Rua Carnaval Blanes 2017. Foto Quim LlorensRua de Lloret 2017. Foto M.A. Comas
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Entrada pàrquing SABA. Foto Aj. Blanes

Transports Pujol manté el servei mentre es resol el concurs. Foto M.A. Comas

MOISÉS GARCÍA - BLANES

L’última sessió plenària del 
2017 de l’Ajuntament de Blanes 
va comptar amb dos punts des-
tacats, que van ser objecte d’un 
ampli debat, amb diverses críti-
ques des de l’oposició a l’equip de 
govern. La qüestió més polèmica 
va ser la proposta per augmentar 
les tarifes del pàrquing del passeig 
de Mar, que va ser rebutjada per 
part de la majoria dels grups de 
l’oposició. Aquest increment era 
del 0,9% en la tarifa de rotació 
per minut, mentre que els abona-
ments mensuals quedaven iguals. 
Es tracta d’un augment plantejat 
per SABA, l’empresa concessio-
nària del servei.

ICV-EUiA, al llarg del debat, 
va recordar que el contracte amb 
SABA pel pàrquing soterrat és fins 
al 2043. Des de la coalició es va de-
manar tornar a negociar les condi-
cions amb l’empresa. En el mateix 
sentit es va posicionar el grup mu-
nicipal d’ERC, assegurant que són 
necessaris els canvis en la manera 
de treballar amb la concessió.

Per la seva part, des de Ciu-
tadans, van assenyalar que és un 
dels pàrquings més cars de Cata-
lunya i consideren que SABA té 
un monopoli a Blanes. També van 
intervenir en el debat els regidors 
de Batega per Blanes i la CUP, 
que van coincidir a qualificar 
els preus d’abusius. D’altra ban-
da, des del PP, van defensar que 
cal informar a la ciutadania de la 
resta de beneficis que inclouen les 
tarifes del pàrquing.

La proposta d’augment de les 
tarifes va ser rebutjat amb els vots 

negatius d’ICV-EUiA, PDeCAT, 
ERC, C’s, Batega i la CUP. Per 
la seva part, el PSC va ser l’únic 
grup municipal que va votar a fa-
vor mentre que el PP s’hi va abs-
tenir. Aquest punt, però, va servir 
per arribar a un acord: la posada 
en marxa d’una comissió de tre-
ball per estudiar opcions per a 
l’aparcament i les zones blaves. 
El segon tinent d’alcalde, Nicolás 
Laguna, del PSC, considera que a 
través d’aquesta comissió caldrà 
fer propostes fermes.

El ple de desembre del 2017 

també va servir per allargar un 
any més la concessió del servei 
de transport urbà a l’empresa 
Transports Pujol. Es tracta de la 
quarta pròrroga consecutiva, des-
prés que finalitzessin els 20 anys 
de concessió que la companyia 
va guanyar l’any 1993. Ara, el 
consistori ha tornat a aprovar per 
plenari allargar la concessió fins 
que no es redacti un pla de mobi-
litat. Aquesta pròrroga, i la manca 
del pla de mobilitat, van centrar 
el debat, amb diverses crítiques 
a l’equip de govern per part dels 
grups de l’oposició.

Des de la CUP, van defensar 
la participació de la ciutadania 
en l’elaboració d’aquest pla i va 
demanar que es detallés el calen-
dari de tot el procediment. Per 
la seva part, Sergio Atalaya, del 
grup municipal de Ciutadans, 
va qualificar la redacció del pla 
d’urgent, per tal de donar solu-
ció al transport urbà i als apar-
caments. ERC va explicar que és 
l’últim any que donen de marge 
per trobar una solució, mentre 
que des d’ICV-EUiA creuen que 
hi haurà una cinquena pròrroga i 
van demanar que s’estudiï la mu-
nicipalització del servei.

Des de l’equip de govern, 
l’alcalde Mario Ros, del PSC, va 
assegurar que en el termini d’un 
any el consistori comptarà amb 
un pla de mobilitat. La pròrro-
ga de la concessió del transport 
urbà a l’empresa Transport Pujol 
es va aprovar amb els vots favo-
rables del PSC, el PDeCAT i el 
PP. Per la seva part, ICV-EUiA 
i Batega per Blanes van votar en 
contra, mentre que ERC, C’s i la 
CUP s’hi van abstenir. yy

MOISÉS GARCÍA - LLORET DE MAR

Lloret de Mar ha suspès de 
nou la tramitació de l’expedient de 
contractació de transport públic, 
guanyat en concurs per l’empresa 

Barcelona Bus. Aquest contra-
temps és causa d’un altre recurs 
presentat per Sarfa, la companyia 
perdedora, al Tribunal Català de 
Contractes del Sector Públic.

 Segons el regidor de Trans-
ports, Antonio Lorente (PSC), 
no es pot signar el contracte 
fins que no s’obtingui la resolu-
ció d’aquest recurs. El socialista 
destaca que Sarfa no està d’acord 
amb alguns punts del plec de 
condicions, tot i que quan es va 
presentar al concurs no va inter-
posar cap recurs.

Està previst que s’allargui 
la situació fins passat el mes de 
gener. Això vol dir més d’un 
any després que es conegués el 
guanyador del concurs. És una 
qüestió que es va abordar en un 

ple extraordinari celebrat abans 
d’acabar l’any 2017, que també va 
servir per desestimar les al·lega-
cions que va fer el Gremi d’Hos-
taleria a les ordenances fiscals 
del 2018. Tots els grups van votar 
favorablement a la seva desesti-
mació, excepte el MILLOR, que 
es va abstenir. 

 El sector dels locals d’oci 
nocturn va presentar una al·le-
gació a la taxa de clavegueram, 
perquè consideren que paguen 
més del que haurien de pagar. Per 
la seva part, el gremi d’hotelers 
demanava que no s’incrementés 

la taxa de recollida d’escombra-
ries en un 25% als hotels i en un 
100% als habitatges d’ús turístic 
(HUTs). En aquest sentit, el prin-
cipal grup de l’oposició, el MI-
LLOR, va argumentar que no hi 
ha manera de demostrar que els 
HUTs generin més brossa que un 
habitatge normal. 

 La resta de grups de l’opo-
sició que van intervenir en el 
debat van ser ICV-EUiA i Ciu-
tadans. D’una banda, els ecoso-
cialistes van insistir en què el 
seu vot favorable a desestimar 
les al·legacions no volia dir que 
donessin suport a les ordenan-
ces fiscals, ja que consideren que 
l’increment de l’IBI encara és 
massa elevat. D’altra banda, Ciu-
tadans va aprofitar per demanar 
que a l’estiu hi hagi inspeccions 
i sancions als HUTs que incom-
pleixin la normativa. yy

El preu dels pàrquings i la concessió del transport 
urbà, a debat a Blanes

S’allarguen els tràmits de la contractació del 
transport públic a Lloret de Mar 

«Posen en marxa una 
comissió de treball per 
estudiar opcions per a 

l’aparcament i les zones 
blaves»

«Un any després d’adjudicar-
la, Lloret encara no ha pogut 

posar en marxa la nova 
concessió de transport públic 

de Barcelona Bus»

«Sarfa no està d’acord amb 
alguns punts del plec de 

condicions, tot i que quan es 
va presentar al concurs no va 

interposar cap recurs»

«L’alcalde assegura que en el 
termini d’un any el consistori 

comptarà amb un pla de 
mobilitat»
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Caixes preparades per a ser enviades

Estand de Catalunya a Fitur. Foto ACN

La Selva i el Maresme es 
promocionen a Fitur

Donació esportiva 
solidària

MADRID

Catalunya s’ha presentat 
aquest gener a Fitur de Madrid 
amb la confiança que el mercat 
espanyol “no hi renunciarà” com 
a destí turístic.

El director general de Tu-
risme, Octavi Bono, ha destacat 
que s’ha iniciat un “procés de 
recuperació clar” aquest primer 
trimestre de 2018, després de la 
davallada de l’últim trimestre de 

2017 com a conseqüència de la 
situació política. Segons Bono, 
“Catalunya ofereix atractius per 
a tots els mercats”.

L’estand de l’Agència Catalana 
de Turisme d’enguany estava cen-
trat en el turisme cultural amb la 
promoció del patrimoni català, 
com els castellers o els museus del 
principat, i ocupava la mateixa 
superfície que l’any anterior -900 
metres quadrats-. 

Les poblacions turístiques de la 
Selva i l’Alt Maresme no han faltat 
a la cita i han aprofitat l’oportunitat 
per difondre els seus productes més 
característics i fer contactes amb els 
professionals del sector, mitjans de 
comunicació especialitzats, autori-
tats i municipis de característiques 
similars. En el cas de Lloret de Mar 
s’ha aprofundit en la feina de l’Ali-
ança de Municipis Turístics de Sol i 
Platja (AMT). aplicades a les desti-
nacions turístiques nacionals.yy

BLANES

El Girona C.F. ha fet una dona-
ció al Projecte ReFOOTgess 11/90 
que duen a terme els col·lectius 
Koloreak Haizean i Acció Solidà-
ria Mediterrània.

El projecte ReFOOTgess 11/90 
neix amb la idea de dotar als par-
ticipants d’un temps de diversió 
de la mà de l’esport, d’un espai 
agradable per als infants i joves 
que, per circumstàncies alienes a 
la seva pròpia voluntat, s’han vist 
obligats a abandonar el seu país, la 
seva casa, la seva vida.

Aquest projecte pretén ser un 
lloc de trobada perquè persones 
refugiades, emigrants, locals i so-
lidàries estableixin relacions cons-
tructives creant un teixit social 
basat en la pràctica esportiva i l’ús 
responsable del temps lliure.

El Girona C.F. ha facilitat tot ti-
pus de material que s’ha classificat 
per tipus i per talles per tal d’em-
balar-ho: un total de 28 caixes.

A causa de l’alt cost de l’envi-
ament fins a Grècia, s’ha fet una 
crida per tal d’assolir els costos. yy
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LLORET DE MAR

Entre les propostes turístiques 
per a aquest any que Lloret de Mar 
ha presentat a Fitur de Madrid, 
destaca la consolidació de Lloret 

com a destinació de sol i platja ur-
bana. Així, les platges, totes elles 
amb bandera blava, i l’entorn na-
tural continuen sent el producte 
estrella amb el valor afegit d’una 

completa oferta complementària 
en àmbits com la cultura, la gas-
tronomia o el lleure, que conferei-
xen un valor afegit diferenciador a 
la destinació respecte a altres des-
tinacions.

Amb motiu de l’Any Europeu 
de la Cultura, es dona especial 
protagonisme a la cultura amb 
visites i tallers en diversos idio-
mes als equipaments culturals; 
el Lloret Outdoor Summer Festi-
val, que ofereix un complet pro-
grama de música, màgia i circ a 
l’aire lliure a diferents espais de 
la vila a l’estiu i el Visit Lloret, un 
espectacle ludicocultural previst 

del 19 al 20 d’octubre. La gas-
tronomia també tindrà un pa-
per destacat amb l’estructuració 
d’aquest producte en un projec-
te conjunt que s’està realitzant 
amb la Fundació Alícia.

Pel que fa a productes com 
el turisme esportiu, es manté 
l’aposta pel ciclisme amb la crea-
ció de la Lloret Cycling Weekend 
i l’organització de la Gran Fon-
do Lloret Costa Brava a l’abril. 
La certificació en la disciplina 
de triatló de l’Agència Catala-
na de Turisme i l’estructuració 
del producte running són altres 
objectius marcats per a aquest 
any. En l’àmbit del turisme de 
reunions i esdeveniments, es 
treballarà per potenciar l’oferta 
d’incentius i la renovació de la 
imatge promocional.

El nou web vacacional i la 
campanya de reposicionament 
de marca “Be a Lloretenc” i la 
campanya de civisme són els 
principals projectes en l’àmbit 
de la  comunicació i màrqueting.

El 2017 Lloret de Mar va re-
bre 1.122.186 viatgers i 5.300.048 
pernoctacions i es manté com 
la cinquena destinació de sol i 
platja en places hoteleres a l’Es-
tat espanyol. Espanya, França, 
Regne Unit i Alemanya són els 
seus principals mercats emissors 
i va ser la tercera destinació en 
recaptació de la taxa turística de 
Catalunya amb 2.826.610 €. yy

LLORET DE MAR

L’any 2017, van passar per 
les diferents oficines de turisme 
de Lloret de Mar més de 85.000 
persones. El nombre de consultes 
del 2017 representa un descens 
del 15% respecte al 2016, quan 
es van superar les 100.000 perso-
nes. Els turistes cada cop utilit-
zen més els mitjans digitals per 
informar-se i es desplacen menys 
a les oficines de turisme.

Actualment, Lloret de Mar 
disposa de tres oficines de turisme 
obertes durant tot l’any: la central 
a l’avinguda de les Alegries, una 
al Museu del Mar i un punt d’in-
formació dins la terminal d’auto-
busos. Durant els mesos de juliol 
i agost, s’obre al públic un altre 
punt d’informació turística a la 
platja de Fenals.

L’oficina situada al Museu 

del Mar, que disposa d’una ubi-
cació cèntrica i un horari més 
ampli d’obertura, acumula més 
del 40% de les consultes, seguida 
de l’oficina de la terminal d’auto-
busos (la segona estació d’auto-
busos de Catalunya pel que fa a 
trànsit de passatgers), que repre-
senta el primer punt de contacte 
per a molts visitants de Lloret de 
Mar que arriben a la destinació 
en transport públic.

Gairebé la meitat de les petici-
ons es van atendre durant els me-
sos de juny, juliol, agost i setem-
bre, i pel que fa a nacionalitats, el 
públic francès i espanyol són els 
que més consultes fan a les ofi-
cines de turisme.

El servei d’atenció al visitant 
de Lloret, gestionat a través de 
Lloret Turisme, ofereix als turis-
tes diferents canals de comuni-

cació a través de taulell, telèfon, 
web, correu postal i electrònic i, 
des de març de 2017, també a tra-
vés de WhatsApp, un servei inno-
vador que va atendre un total de 
552 consultes. Les principals de-
mandes que recullen les oficines 
fan referència al transport local 
de la zona i al patrimoni cultural 
de Lloret, així com a consultes so-
bre altres indrets del territori. yy

Projectes turístics per a aquest 2018

Menys visites a les oficines de turisme

Lloret a Fitur 2018. Foto Aj. Lloret de Mar

Interior de l’habitatge de Turó Rodó. M.A. Comas

Augmenten els visitants al patrimoni cultural

LLORET DE MAR

El MOLL (Museu Obert de 
Lloret) ha registrat durant el 2017 
un total de 140.156 visites, xifra 
que suposa un augment del 6% 
respecte l’any anterior.

Desglossada per equipaments, 
la xifra més elevada de visitants 
correspon al Jardins de Santa 
Clotilde que és de 106.219 visi-
tants. Al Museu del Mar s’han re-
gistrat 14.928 visitants, a Es Tint 
1.618 visitants, a Can Font 1.814 
visitants, al Castell de Sant Joan 
7.198 visitants, al  Turó Rodó (ja-
ciment ibèric inaugurat el juny 
de 2017) ha rebut 5.486 visitants 
i Can Saragossa 2.701 visitants.  
Aquestes són algunes de les dades 
que es desprenen dels indicadors 
elaborats anualment per la Unitat 

de Patrimoni Cultural de l’Ajun-
tament de Lloret, a partir dels re-
gistres als diferents equipaments 
que integren el Museu Obert de 
Lloret. 

També s’ha registrat un in-
crement en els ingressos respecte 
l’any anterior. Globalment s’han 
ingressat 353.285 euros, un 13% 
més que el 2016. La principal 
font d’ingressos s’ha registrat als 
Jardins de Santa Clotilde amb 
301.413 euros, mentre que l’any 
anterior es van ingressar 269.049.

L’augment de visites als di-
ferents equipaments del MOLL 
l’any 2017 és degut principalment 
a una major afluència d’usuaris 
de les activitats familiars i de cap 
de setmana i el gran nombre de 

propostes i visites guiades noves 
inaugurades al llarg de l’any.

Els diferents equipaments pa-
trimonials de Lloret que integren 
el MOLL tenen com a finalitat 
fer accessible el passat històric de 
Lloret a ciutadans de la vila i visi-
tants. Es tracta d’un museu des-
centralitzat, amb diverses seus en 
diferents punts del municipi, com 
ara els Jardins de Santa Clotilde, 
que segueixen sent l’espai que rep 
més visitants a l’any, però també 
els jaciments ibèrics, el Museu de 
Can Font, el Museu de Can Sa-
ragossa o el Castell de Sant Joan, 
entre d’altres equipaments.

Per a Anna Fuentes, directora 
de patrimoni de l’Ajuntament de 
Lloret, “aquestes dades mostren 

una consolidació de les diferents 
seus museístiques de la ciutat 
com a motors d’activitat cultural 
i educativa”. Per la seva banda, el 
regidor de Cultura, Albert Ro-
bert, ha manifestat que “aquesta 
acceptació per part dels nostres 

visitants, el fet d’incrementar vi-
sitants i ingressos any rere any, 
ens encoratja en la nostra tasca 
de preservació, estudi i difusió 
del patrimoni cultural de Lloret, 
incrementar-lo i seguir posant-lo 
en valor”. yy

El 2017 han visitat el MOLL més de 140.000 persones, un 6% més que l’any anterior

«Aquest 2018,  amb motiu 
de l’Any Europeu de la 

Cultura, es dona especial 
protagonisme a la cultura»

«Lloret de Mar va rebre l’any 
passat 1.122.186 viatgers 
i va superar els 5.300.000 

pernoctacions»
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BLANES

L’Esbart Joaquim Ruyra de 
Blanes ha estrenat aquest gener 
el seu nou espectacle Tornar a 
casa a la Parròquia Santa Maria. 
El títol fa referència als seus ini-
cis, quan actuaven a la plaça de 
l’Església, amb balls relacionats 
amb les seves arrels com a tret 
de sortida del 55è aniversari que 
compleix aquest 2018.

Aquesta tornada a casa s’ha 
fet a més a més d’una forma úni-
ca i irrepetible fins el moment: en 
un escenari instal·lat ex professo 
a l’interior de l’Església Santa 
Maria, dalt d’un entarimat mun-
tat especialment per a l’ocasió. Il-
luminació, equip d’àudio i altres 
complements van servir per do-
nar encara una millor prestància 
a aquest emplaçament únic. 

Ha estat la primera vegada 
que l’interior del temple reli-
giós acullia un esdeveniment 
d’aquesta magnitud. Habitual-
ment l’Església Santa Maria sol 
allotjar concerts de cant coral, 
però en canvi aquesta ha estat 
la primera vegada que hi ha ha-
gut un escenari i equipaments 
professionals. Al llarg de la seva 
història, l’esbart ha actuat en 
alguna ocasió puntual a l’inte-
rior de la parròquia, però mai 
amb un espectacle. 

El programa del nou especta-
cle el composen 11 peces, on des-
taquen Les Majorales d’Horta de 
Sant Joan, el Ball de Valencians 
–que culmina amb els pilars que 
són el precedent dels actuals cas-
tellers-, el Ball de Gombrèn, així 
com el colpidor Ball del Mortit-

xol –conegut també com el Ball 
del Velatori-, seguit per una ver-
sió reduïda de La Muixeranga 
d’Algemesí. Aquest darrer ball 
–que tanca l’espectacle- és un ar-
ranjament especial del director 
artístic de l’esbart, David Mar-
tínez, que tracta sobre la vida de 
Jesucrist en diferents passatges. 

També inclou La Jota Rodo-
na del Carlet, amb música del 
compositor blanenc Josep Ma-
ria Guinart, o els clàssics Ball de 
Panderetes i Ball de Cascavells de 
Cardona. També hi ha una peça 
composada per tres danses: una 
Sardana Trencada, el Contrapàs 
que pertany a l’espectacle DAD 
Exe de l’Esbart, i l’entranya-
ble adaptació del conte de Hans 
Christian Andersen, La ballari-
na i El soldadet de plom. yy

BLANES

L’ajuntament de Blanes po-
sarà en marxa una comissió per 
estudiar i reparar les distincions 
imposades durant el franquisme.

De moment, ha retirat una 
distinció a Pedro Nieto Antúnez, 
un dels ministres de Franco.

Nieto Antúnez va ser nome-
nat fill adoptiu de la vila l’any 
1969 en agraïment a l’atenció que 
havia rebut la població per part 
del ministre de Marina en pro-
jectes com ara la depuradora d’ai-
gües d’Els Pins, el port esportiu i 
la posada en marxa del Mercat del 
Vaixell Usat.

Ara, aquest nomenament ha 
estat revocat a proposta d’ERC 
i amb el suport de tots els grups 

menys el PP, que va abandonar la 
sessió plenària mentre es discutia 
perquè l’avi del regidor Salvador 
Tordera havia tingut relació amb 
el ministre i algunes de les obres.

La moció, a proposta de la 
CUP, preveu posar en marxa una 
comissió per estudiar i reparar 
les distincions imposades durant 
el franquisme. yy

L’Esbart Ruyra “torna a casa” 

Revisió de distincionsPoesia i música

Tornar a Casa a la Parròquia de Santa Maria. Foto Yoyo

Poesia i música al Centre Catòlic. Foto Yoyo

Moment de votar la moció d’ERC. Foto Aj. Blanes

BLANES

El Centre Catòlic de Blanes 
ha començat l’any amb una vet-
llada poeticomusical anome-
nada Collage que va reunir un 
nombrós públic.

Van intervenir com a rapsodes 
Mercè Vives, Salvadora Garcia, Sal-
vador Roca i Concepció Casadevall. 
La part musical va anar a càrrec de 
Xavier Roger i Montse Creus i les 
imatges, de Julián Gómez. yy
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PEIX I MARISC
AUTÈNTIC 
C. Havana,11
972 370 921 - LLORET DE MAR 

CALA BONA
Pg. de la Bitàcola, s/n
972 334 913 - BLANES

CA L’AMIC
Carnisseria Vella, 5
972 367 857 - LLORET DE MAR

CA L‘AVI
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

CANCÚN
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
Rbla. 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
Pl. 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

COLÓN
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

ESPAI RESERVAT PEL 
SEU ESTABLIMENT

972 33 45 00
23 € al mes
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MAR DE COPES 
Av. del Mediterrani, 24 · BLANES

NOU MONTECARLO
Av. Mediterrani, 18
670 581 207 - BLANES

RONNIE SHOTT’S
C. Pere Codina i Mont, 8
972 371 684 - LLORET DE MAR

S’ONA MUSIC
Av. Europa - BLANES

MENJAR PER 
EMPORTAR I RÀPID

BOSCO PIZZA 
C. Tapioles, 17
872 094 821 - BLANES

BURGER KING
Ctra. Accés C. Brava, 150
972 348181 - BLANES 

CARPI PIZZA
Pg. de la Marina, 26
972 336 661 - BLANES

FRANKFURT
Pg. de la Marina, 24
931 613 103 - BLANES

LA NOSTRA VENDETTA
Av. Europa, cantonada ctra. de Malgrat
972 332 879 - BLANES
A domicili des de 6

MC DONALDS
Ctra. Accés Costa Brava, 148
972 352 895 

TELEPIZZA
Pg. Pau Casals, 72
972 330 133 - BLANES 

VIENA
Av. Europa, 44
972 338 781 - BLANES 

PIZZERIES
ANNA, PIZZERIA
C. Anselm Clavé, 10
972 362 908 - LLORET DE MAR

BONA PIZZA
Av. Vila de Madrid, 30
972 338 689 - BLANES

DA PAULO LOUNGE TRATTORIA
Av. Camprodon I Arrieta, 36
972 373 140 - LLORET DE MAR

DE SALVATORE
C. Olivers, 11
BLANES

DI NAPOLI
Pg. de Camprodon i Arrieta, 38,
972 364 475 - LLORET DE MAR

DOLCE VITA 
C. Josep Trueta, 8
972 334 792 - BLANES

DON PRIMO
Pg. Mestrança, 89
972 351 205 - BLANES

IL BRIGANTINO
Av. Camprodon i Arrieta, 21
972 371 228 - LLORET DE MAR

IL POMODORO
Pg. de Sa Caleta, 26
972 369 203 - LLORET DE MAR

LA GÒNDOLA
Pg. Mestrança, 80 - 81
972 336 488 - BLANES

LA NONNA ROSY
C. Sant Pere, 42
972 365 314 - LLORET DE MAR

LA OCA
C. Pere Codina i Mont, 17
972 901 296 - LLORET DE MAR

LA TAGLIATELLA
Pg de la Mestrança, 98
972 330 500 - BLANES

LA TAVOLA
C. Olivers, 3
972 335 214 - BLANES

MAMMA MIA
Pg. Pau Casals, 45
667 826 018 - BLANES

MARINA PICCOLA
C. Josep M. Poblet, 17
972 351 781 - BLANES

MÀXIM
Pg. Sa Caleta, 20
972 365 179 - LLORET DE MAR

MEDITERRÁNEA
Av. del Rieral, 29
972 373 392 - LLORET DE MAR

NA TARANTELLA
Av. Mediterrani, 11 i Ctra. de Tordera 
972 331 637 - BLANES

NAPOLI, PIZZERIA
C. Pompeu Fabra, 2
972 351 679 - BLANES

PIZZAIOLO
Rbla. Joaquim Ruyra, 7
972 334 461 - BLANES

REST. DIVERSO
Carrer Domènech Carles, 2
972 11 46 60 - LLORET DE MAR

SAFARI
Av. Joan Llaverias, 45-47
972 362 984 - LLORET DE MAR

TOSCANA
Av. Europa, 43
972 355 566 - BLANES

MEETING
Av. Amèrica, 20
872 21 18 87 - LLORET DE MAR

MENJARS 
EXÒTICS
ÀSIA WOK
Av. Vila de Madrid, 6
972 332 505 - BLANES

CANTINA MEXICANA PANXOS
Av. Mistral, 14
972 36 36 70 - LLORET DE MAR

DELYSIUM (IOGURTERIA)
Av. Camprodon i Arrieta, 15
872 508 390 - LLORET DE MAR

EL SABOR (KEBAB)
C. Forn de la Calç, 13
872 986 082 - BLANES

EUROPA KEBAB 
C. Olivers, 13
BLANES

FOSTER’S HOLLYWOOD
Av. Europa, 40
972 355 243 - BLANES

GRAN WOK 
Av. Europa, 41
972 335 702 - BLANES

HONG KONG
Av. Vila de Madrid, 14
972 350 144 - BLANES

INDIAN TANDOORI RESTAURANT
C. Riera, 48
972 364 036 - LLORET DE MAR

JOHN THOMAS (burguer)
C. Just Marlès, 25
972 365 106 - LLORET DE MAR

KEBAB BAR GALERA
C. Oliva, 96
632 858 991 - LLORET DE MAR

KEBAB ISTANBUL
C. Josep Trueta, 9 - BLANES

KEBAB LOOKY I
C. Josep Tarradellas, 62
BLANES

KEBAB LOS PAVOS
Av. dels Pavos, 18 
972 354 807 - BLANES

LA PAMPA
C. Santa Llúcia, 16
972 368 463 - LLORET DE MAR 

MARATHON
Pg. Cortils i Vieta,10
625 691 261 - BLANES

MC ALISTER
C. Just Marlès, 23
972 364 314 - LLORET DE MAR

MEXICANITO
C. Hospital, 9 
972 333 757 - BLANES

MILANO
Pg. Jacint Verdaguer, 17
972 367 877 - LLORET DE MAR

NATSUMI LLORET
C. Sènia del Barral, 26
610 928 614 - LLORET DE MAR

NATSUMI BLANES
Ctra. Malgrat, 7
666 685 144 - BLANES

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 TÚNEL
C. NarcÍs 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
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Un dels equips d’hospitalització a domicili. Foto CSMS

ESTAMPES NADALENQUES

Vídeo mapping reial

Tot assajant Pastors i Misteris

Cor Ars Nova Lloret

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

Tot Assajant Pastors i Misteris. Foto Pep Anton Vieta

Concert de presentació. Foto M.A. Comas

Lloret de Mar va rebre per 
segon any consecutiu els tres 
Reis de l’Orient amb un vídeo 
mapping de temes nadalencs 
a la façana de l’ajuntament. 

Va generar una gran expecta-
ció i una molt bona impressió 
entre els assistents, tant petits 
com grans. yy

El grup dels Pastorets de Bla-
nes sota la direcció del Mi-
rall ha ofert per segon any la 
nova versió de l’obra de Pere 
Puig i Llensa Pastors i Miste-

ris. Aquest Nadal hi ha hagut 
novetats en l’apartat musical 
i també algun canvi en el re-
partiment. yy

El Teatre Municipal de Lloret 
de Mar ha estat l’escenari es-
collit per presentar el Cor Ars 
Nova Lloret sota la direcció de 
Joan Casas. Van ser 60 perso-
nes a l’escenari entre els can-

taires i l’Orquestra Catalana 
de Concerts. Es van interpre-
tar obres de Haendel, Puccini, 
Lluís Llach i Pep Sala, entre 
d’altres compositors de diver-
ses èpoques. yy

MARESME / SELVA

La Corporació de Salut del 
Maresme i la Selva (CSMS) ha 
desplegat de manera progressi-
va el servei d’hospitalització a 
domicili per les comarques del 
Maresme i la Selva. Enguany, 
i coincidint amb els 10 anys 
d’inici de servei, s’ha passat de 
18 a 30 llits en un servei que té 
com a objectiu atendre el pa-
cient en el seu propi domicili 
proporcionant-li procediments 
diagnòstics i terapèutics de 
complexitat i intensitat com-
parables als que es realitzen en 
règim d’internament en hospi-
talització convencional. 

 
En l’actualitat, la CSMS dis-

posa de tres unitats d’hospitalit-
zació a domicili que donen co-
bertura al 80% del seu territori 
de referència. A l’Hospital de 
Calella es va iniciar l’activitat a 

finals del 2007 i a l’Hospital de 
Blanes a finals del 2013. 

 
El 68% dels pacients ingres-

sats en les unitats d’hospitalitza-
ció a domicili procedeixen d’Ur-
gències, on un cop estabilitzats, 
se’ls ofereix la possibilitat de con-
tinuar l’ingrés en el seu domici-
li. És llavors quan els equips de 
metges i infermeres s’hi despla-
cen per fer les visites i adminis-
trar tractaments fins al moment 
de l’alta. Aquests professionals 
disposen de dispositius mòbils 
on poden consultar la història 
clínica i registrar el seguiment 
dels malalts. Els pacients tenen 
un telèfon directe per consultar 
dubtes o contactar amb l’equip 
en qualsevol moment.

 
Les patologies més freqüent-

ment ateses són malalties de 
l’aparell respiratori,  malalties de 

l’aparell circulatori o de l’aparell 
genitourinari.

 
Un 80% dels pacients ate-

sos són més grans de 65 anys i, 
d’aquests, un 38% tenen més de 84.

 L’any 2016 es van realitzar 
807 ingressos en hospitalització 
a domicili.  

 
Cada unitat d’aquest servei 

està conformada per un metge de 
medicina interna i per tres infer-
meres, que treballen per torns de 
dilluns a diumenge. L’horari és 
de 08.00 h a 20.00 h, i en cas de 
necessitat el pacient disposa d’un 
número de telèfon mòbil especí-
fic per posar-se en contacte amb 
la unitat mèdica, telèfon que es 
desvia a Urgències durant la nit.

 
Cada unitat pot atendre un 

màxim de 10 persones al dia. yy

La Corporació amplia 
l‘hospitalització a domicili 
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Vot de poble Jornades Professionals de 
Biblioteques UNESCO

TOSSA DE MAR

Lluís Soler Capdevila, ha es-
tat el Pare Pelegrí 2018. Té 43 
anys, està casat amb Ma Àngels 
Pujals, té una filla i 2 germans. 
Fill de Pedro Soler Tort (trans-
portista jubilat Garatge Soler) 
i de Joaquima Capdevila Bas, 
amb vincle directe a Santa Co-
loma de Farners (empresària 
hotelera jubilada).

Lluis Soler gestiona  un ho-
tel familiar (Hotel Tarull). És el 
petit de tres germans. Està molt 
vinculat al teixit social del muni-
cipi. Actualment és el president 
dels Fondistes Tossa i col·labora 

amb el Moto Club Tossa, entre 
d’altres activitats.

Fa més de 30 anys que tenia 
demanat ser Pare Pelegrí. Ho va 
fer a Mossèn Enric a l’altar de 
Sant Sebastià i aquella sol·licitud 
per ser Pare Pelegrí ha arribat 
aquest any 2018.

1.675 persones acompanyen 
el Pare Pelegrí fins a Santa Co-
loma. 908 dones (de les quals 43 
descalces) i 767 són home (dels 
quals 37 descalços). Entre els 
acompanyants, com cada any, 
molts blanencs, lloretencs i veïns 
de pobles de la rodalia. yy

BLANES

Blanes serà a mitjans de juny 
la ciutat amfitriona de les Jorna-
des Professionals de Biblioteques 
UNESCO. 

Aquest gener s’ha fet una 
primera trobada per començar a 
perfilar el contingut de les jorna-
des que aprofundiran en el con-
cepte de les biblioteques com a 
àgora de la ciutadania.

El juny de l’any 2010 la Bibli-
oteca Comarcal de Blanes va pre-
sentar la candidatura d’adhesió 
al Grup de Biblioteques Catala-
nes Associades a la UNESCO, 
sent acceptada per unanimitat. 
Quatre anys més tard, la bibli-
oteca va ser guardonada amb el 
Premi Fem Cultura amb els Co-
lors de la UNESCO, i va ser el 
mateix Federico Mayor Zaragoza 
–director general de la UNESCO 
del 1987 al 1999- qui es va encar-
regar de lliurar el guardó. 

Ara, sumant un nou esglaó, 
Blanes serà la ciutat amfitriona 
d’unes Jornades Professionals de 
Biblioteques UNESCO. 

Algunes fites de les bibliote-
ques que formen part del grup 
han estat pioneres en el col·lec-
tiu professional com la manera 
que avui tenen d’entendre la bi-
blioteca pública des del vessant 
més social.

En la reunió de treball del 
Comitè Organitzador de les Jor-
nades, a banda de l’alcalde Mario 
Ros i la directora d’aquest servei, 
Gemma Ciuró, també van parti-
cipar representants de Can Bri-
ans-Dones, Esparraguera, Olesa 
i Gelida. yy

Pare Pelegrí 2018. Foto Aj. Tossa

Reunió de treball a la Biblioteca Comarcal. Foto Aj. Blanes
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Marea Blanca

Setmana de la Pau

Som Energia arriba a la Selva
BLANES

“Les llistes d’espera maten”. 
Aquest és el lema que ha utilitzat 
Marea Blanca per fer concentra-
cions de protesta arreu de l’estat.

A Blanes, un centenar de 
persones han recolzat la convo-
catòria que s’ha fet a les escales 

d’accés a l’Hospital Comarcal 
de la Selva, lluint cartells amb el 
lema de la mobilització. També 
s’ha repartit un escrit on es re-
cullen les principals propostes 
que lidera la plataforma “Marea 
Blanca”, representada a la Selva 
Litoral per Farida Harrak. yy

BLANES

Blanes ha encetat la ‘Setmana 
de la Pau 2018’ llegint un mani-
fest que defensa el diàleg com 
a solució als conflictes. L’acte, 
va comptar amb la participa-
ció d’una estudiant de l’Institut 
Serrallarga, Arabi Jaiteh, que va 
llegir el manifest elaborat per 
la Comissió de Solidaritat i Co-
hesió Social. La concentració i 
lectura del manifest es va fer a les 
portes de l’ajuntament abans de 
començar el ple de gener.

La ‘15a Setmana de la Pau’ 
continuà amb un dels actes més 
emblemàtics que la caracterit-
zen: el lliurament de fons als 
projectes de cooperació amb el 
tercer món que corresponen a 
l’anualitat passada, del 2017. El 
Teatre de Blanes allotjà una gala 
solidària de dansa en suport de 
les persones refugiades, a càrrec 
d’Acció Solidària Mediterrània. 

També s’han programat xer-
rades, un taller de formació, 
així com la inauguració oficial 
d’una exposició fotogràfica de 
la Fundació Vicenç Ferrer, en-
tre d’altres. El cicle es tancarà el 
divendres dia 2 de febrer, amb la 
principal novetat d’enguany: una 
Marxa per la Pau que comptarà 
amb la participació de totes les 
creences religioses que hi ha al 
municipi. La sortida es farà a 2/4 
de 9 de la nit des del Banc dels 

Músics, i finalitzarà a la plaça 
dels Dies Feiners.

COOPERACIÓ AMB EL 
TERCER MÓN

Blanes destina 25.000 € per a 
12 projectes i activitats de Coope-
ració i Solidaritat Internacionals. 

A banda d’activitats a Bla-
nes, hi ha projectes internaci-
onals que es desenvolupen a 
Mèxic, Carib, Hondures, Índia, 
Nicaragua, Gàmbia, Togo, Grè-
cia, Sàhara, Guinea Equatorial i 
Ucraïna.

D’aquest projectes, n’hi ha sis 
amb idèntica dotació pressupos-
tària, 3.020 €, que donen conti-
nuïtat a programes engegats en 

diferents localitats als quals ha 
donat suport l’Ajuntament  de 
Blanes durant els darrers anys. 

És el cas de l’Hospital Santa 
Bàrbara, a Hondures, impulsat 
per l’Associació Iberoamericana 
Filipina a proposta de l’Associ-
ació del Voluntariat Blanenc; 
millorar els recursos hídrics a 
Anantampur (Índia), de la Fun-
dació Vicenç Ferrer; o  bé el pro-
jecte de SOARPAL –Solidaritat 
Arbúcies-Palacagüina- a Nica-
ràgua. Els altres tres projectes 
són: construcció d’una aula de 
formació d’oficis a Kuwonku 
(Gàmbia); construcció d’aules 
en una escola de Togo; i el pro-
jecte d’Acció Solidària Mediter-
rània d’alternativa habitacional 
per a joves a Atenes (Grècia). yy

SELVA / MARESME

Som Energia és una coope-
rativa catalana de producció i 
consum d’energies renovables 
amb seu al Parc Científic i Tec-
nològic de la Universitat de Gi-
rona i d‘àmbit català, tot i tenir 
implantació per tot Espanya. 
Aquesta organització, sense 
ànim de lucre, va néixer oficial-
ment l‘11 de desembre de 2010 a 
Girona, i es va convertir així en 
la primera d‘aquest tipus funda-
da a l’estat. El projecte de creació 
de la cooperativa es va iniciar el 

novembre de 2009 per un grup 
d‘exalumnes i professors de la 
Universitat de Girona i altres 
col·laboradors, amb la intenció 
de seguir les passes d’iniciati-
ves com Ecopower (Flandes), 
Enercoop (França) o Greenpeace 
Energy (Alemanya). Els princi-
pals objectius d‘aquesta coope-
rativa són oferir als seus socis la 
possibilitat de consumir energia 
100% renovable a un preu simi-
lar al d‘electricitat convencional 
així com desenvolupar projectes 
rendibles d‘energies renovables.

Segons explica Cristian Su-
nyer, coordinador del grup local 
del Maresme, “primer t’has de 
fer soci de la cooperativa, i un 
cop fet aquest tràmit, ja ports 
contractar el servei de la llum, 
que fins ara la majoria de gent té 
amb les grans companyies”.

A més de Blanes, Lloret i Tos-
sa, treballaran a Hostalric, Vi-
dreres i Maçanet de la Selva.

El grup de la Selva litoral tre-
balla de manera conjunta amb el 
del Maresme, segons explica En-
ric Riera, coordinador a la Selva 
marítima. “Al Maresme tenen més 
experiència i per tant, treballar 
conjuntament ens anirà bé a tots”

Actualment Som Energia té 
més de 43.000 socis i 66.000 con-
tractes. Cada soci pot apadrinar 
cinc persones més, per això hi ha 
més contractes que socis.

Cada primer divendres de 
mes seran de 6 a 8 de la tarda a 
la Cooperativa del carrer Mura-
lla de Blanes. El quart divendres 
són a Mataró; i el segon, a Sant 
Celoni. yy

La presentació es va fer a la Cooperativa. Foto Yoyo

 Lectura del manifest commemoratiu

Concentració a l’Hospital Comarcal de Blanes. Foto Aj. Blanes
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Presentació de la campanya a Lloret. Foto Aj. Lloret

Detall de l’escut solidari de Blanes. Foto Aj. Blanes

Policies locals solidaris amb el càncer infantil
SELVA / MARESME

Una quarantena de policies 
locals de Catalunya, entre les que 
n’hi ha les de Blanes, Lloret, Mal-
grat de Mar i Calella,  s’ha adherit 
a la campanya #pelsvalents amb 
la venda dels anomenats “escuts 
solidaris”.

La campanya “Escuts solida-
ris” vol contribuir a la tasca de 
recerca mèdica contra el càncer 
infantil que es fa al Sant Joan De 
Déu Pediàtric Center de Barce-
lona. L’objectiu és aconseguir 30 
MEUR per crear el SJD Pediatric 
Cancer Center Barcelona, el cen-
tre oncològic més gran d’Europa 
així com per a projectes d’investi-
gació, atenció i educació d’aquests 
nens i nenes.

El nou SJD Pediatric Cancer 
Center Barcelona s‘ubicarà en un 
edifici de quatre plantes amb una 
superfície construïda de 5.137 me-
tres quadrats que tindrà capacitat 
per atendre 400 pacients a l‘any, 
un 30% més dels que Sant Joan de 
Déu atén en l’actualitat. El centre 
comptarà amb 8 càmeres per al 
trasplantament de progenitors he-
matopoètics i estarà dotat amb els 
últims avenços tecnològics.

Entre ells i en una segona 
fase, a partir de la captació de 
30 milions d’euros addicionals, 
l‘hospital vol incorporar un 
innovador tractament de radi-
oteràpia amb protons que ac-
tualment no està disponible a 
Espanya. Aquesta teràpia, que 
està destinada a pacients amb 
tumor cerebral, permet una 
radiació directa a la zona a ir-
radiar, de manera que té menys 
impacte en el teixit que està 
pròxim al tumor.

Les obres s‘iniciaran en el 
tercer trimestre del 2017 i la po-
sada en marxa de la primera fase 
es produirà en el tercer trimestre 
del 2018.

ESCUTS SOLIDARIS

Els escuts, al preu de 4 euros, 
es poden comprar a les depen-
dències de la Policia Local i de 
Protecció Civil de Lloret (Avin-
guda de les Alegries, 32) i a les 
Oficines de Turisme (Avinguda 
de les Alegries, 7) i del Museu 
del Mar (Camprodon i Arrieta, 
1-2) de Lloret de Mar. A Bla-
nes, a la seu de la Policia Local 
a l’Avinguda Joan Carles I, 120 i 

també en alguns establiments de 
la vila. A Malgrat de Mar, l’escut 
es pot trobar a la seu de la Policia 
Local i també a diversos establi-
ments col·laboradors El mateix 
passa a Calella.

L’escut és de molt fàcil col·lo-
cació, ja que porta una cola ter-
moadhesiva al dors, que permet 
fixar-lo a qualsevol peça de roba 
simplement passant-li la plan-
xa. D’aquesta manera, es pot 
enganxar fàcilment a camises, 
dessuadores o motxilles. Estan 
impresos sobre un fons negre i 
filets grocs que identifiquen la 
lluita contra el càncer infantil. A 
més a més, incorporen l’etiqueta 
#pelsvalents i dues ratlles negres 
com les que els antics guerrers es 
marcaven a la galta.

UN PADRÍ DE LUXE

La campanya té com a padrí 
al jugador del FC Barcelona Leo 
Messi i la seva Fundació. Messi 
ha convidat tothom a fer dona-
cions. La seva imatge té reper-
cussió mundial, per tant, s’es-
peren col·laboracions que vagin 
molt més enllà del territori cata-
là o estatal. yy

BLANES

El col·lectiu teatral de l’As-
sociació Kedem va contagiar la 
seva gresca en la representació 
musical escrita i dirigida per 
Maria Sola, comptant amb la 
complicitat del públic.

Cada vegada que s’acosta una 
data assenyalada, l’Associació 
Kedem ho celebra amb tota la gres-
ca que es requereix, i quan és Na-
dal encara amb més raons que mai. 

Una vegada més, el col·lectiu 
integrat per actors i actrius amb 
discapacitats intel·lectuals va fer 
passar una estona entretinguda 
al públic assistent, rendit des d’un 
principi al col·lectiu, i còmplice de 
la seva alegria dins i fora l’escenari. 
En aquesta ocasió es va oferir Nai-
xement Pop V.4.17 que,  com el seu 
títol ja indica, és la quarta versió de 
la peça originària escrita des d’un 
principi, i arranjada any rere any 
per l’actriu blanenca Maria Sola. 

Al llarg de l’obra hi ha des de 
l’immortal Mama Mia! del grup 
Abba, que sona quan la Verge 
Maria s’exclama de saber que està 
embarassada, fins l’omnipresent 
Despacito que es va sentir quan 
s’explicava que els pastors i gent 
de l’entorn s’acostava al portal de 
Betlem per adorar el nen Jesús. 
I precisament el seu naixement, 
el punt central de l’obra, va anar 
acompanyat de la versió espanyola 
de Jesucristo Superestar. yy

 “Naixement Pop V.4.17” al 
Teatre de Blanes 

Naixement Pop 2017. Foto Josep Salip
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La tradicional fotografia de família. Foto M.A. Comas

Els més petits de la matinal. Foto M.A. Comas

24è Primer Bany de l’Any

44a Festa de l’Esport

Cursa de Nadal
LLORET DE MAR

Segon cap de setmana de ge-
ner. La cita és obligada. El CN 
Lloret organitza el Primer Bany de 
l’Any, un acte que es va organitzar 
durant molts anys per reivindicar 
la piscina municipal. Ara, que la 
piscina ja funciona a ple rendi-
ment, la tradició es manté amb un 
caire totalment festiu.

Aquesta és la crònica feta pels 
mateixos membres del CN Lloret a 
la seva pàgina web:

“Quina sort que hem tingut! 
Vam decidir no fer cas a les pre-
diccions meteorològiques que 
anunciaven aigua i hem encertat. 
Temps sec, sense una gota d’aigua 
en tot el matí. 

En arribar a la platja ens tro-
bem amb una mica de mar de 
fons. Esperem que Protecció Civil 
ens donin la seva opinió sobre si el 
bany és segur. Entre tots decidim, 

fent una mica de broma, que no hi 
ha perill pel bany i que si s’hagués 
de penjar alguna bandera seria la 
de color groc fosc, tirant a taronja. 

Cap a les 10 h ja teníem pre-
parades les inscripcions per als 
banyistes d’aquesta 24a edició. En 
Yasuji Fusano arriba per prendre, 
ja com un ritual, la temperatura 
de l’aigua. 11,5 graus, una mica 
més freda que l’any passat, però 
mes o menys la que hi ha sem-
pre per aquesta època de l’any. La 
temperatura ambient és d’uns 8 
graus, però amb les estones de sol, 
se suavitzà una mica i la sensació 
era més bona.

Els col·laboradors del Club co-
mencen a escalfar la xocolata per 
fer entrar en calor als valents que 
es posaran a l’aigua, i que en total 
han estat 141. Segurament molts 
s’han espantat per l’avís de pluja, 
però d’aquests 141 banyistes, 34, 
avui s’han estrenat.

Ens ha acompanyat gent de 
13 poblacions diferents a més 
dels lloretencs.

El banyista més gran amb 80 
anys ha estat l’Angel Garcia Salva-
dor i la més petita amb 5 anys, la 
Laura Rica Castilla.

Com sempre, agraïm a l’Ajun-
tament de Lloret de Mar, Protec-
ció Civil, Policia Local, Associa-
ció Voluntaris de Protecció Civil 
i Servimed Lloret la seva ajuda i 
col·laboració, que l’any passat ells 
mateixos van anomenar d’una 
manera molt maca, ‘com un tre-
ball coordinat per una gran troba-
da d’amics i amigues de Lloret i el 
mar’. Si, senyor!

Gràcies per la vostra assistèn-
cia i us convidem a tots i a totes a 
formar part de la trobada del 2019, 
que al ser la 25a edició, el repte 
serà superar els 200 banyistes que 
vam tenir l’any 2012. yy

LLORET DE MAR

El Teatre Municipal ha aco-
llit una nova edició de la Festa 
de l’Esport.

El premi Llevant a la millor 
tasca esportiva s’ha lliurat a la 
Penya Ciclista de Lloret.

 
El premi el Forjador de l’Es-

port ha estat per Josep Colls Ar-
royo del Club Rem Pescadors.

 La festa a més, és un reco-
negut homenatge que l’Ajunta-
ment de Lloret de Mar i les en-
titats esportives dediquen als i 
les esportistes lloretencs tant a 
nivell de base com de categories 
superiors, que projecten el nom 
de Lloret a l’àmbit nacional i in-
ternacional.

Lloret de Mar compta amb 
més de 40 entitats esportives 
amb una important base de ca-
tegories d’infants, el que en pa-

raules de Joan Bernat, regidor 
d’Esports, “mostra la consolida-
ció del projecte vila esportiva”. yy

LLORET DE MAR

Lloret de Mar ha organitzat 
una nova edició de la Cursa de 
Nadal amb un recorregut de 5 km. 
pel centre de la població. També hi 

va haver curses de promoció a les 
pistes d’atletisme. En total hi van 
participar més de 550 atletes. Es va 
celebrar la vigília de les festes na-
dalenques. yy

Reconeixements especials. Foto M.A. Comas
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4a temporada de ‘Blanes X Runners’

La Copa es juga a 
Lloret de Mar

Futbol sala d’alt nivell

BLANES

La 30a edició de la cursa  Mar 
i Murtra ha obert el programa 
2018 de la marca “Blanes x Run-
ners”. Com ja ha passat aquests 
darreres anys, els Fondistes de 
Blanes van preveure dos circuits, 
un de 20 km. i un altre de 10 km.

La següent prova en el calen-
dari de la IV Blanes X Runners 
serà el XIII Cross Escolar que 
s’allotjarà a la Ciutat Esportiva el 
18 de març, seguida a l’abril per 
dues altres propostes: el dia 15 la 
XXVII Ruta de les Ermites, de 18 
km; i el dia 22 la VII Triatló Vila 
de Blanes. El 6 de maig serà el 
torn del V Trail Selva Marítima, 
de 22 km, i el 24 de juny la VI Es-
calada a Sant Joan, en què s’han 
de superar les 666 escales que se-
paren arran de terra fins el cim 
d’aquesta muntanya. 

Al juliol hi haurà la propos-
ta ludicoesportiva de més recent 
creació, la III Color Blanes X Run-

ners, la cursa popular corporativa, 
i a l’agost és quan el calendari és 
més atapeït, perquè n’hi ha tres. El 
dia 5, la 76a Travessia del Port, el 
dia 18, la XXXV Caminada Popu-
lar Nit de Sant Bonós –que l’any 
passat es va suspendre en senyal 
de dol pels atemptats terroristes de 
Barcelona i Cambrils- i el dia 26 el 
X Aquatló Popular Vila de Blanes.

Per donar a conèixer el nou ca-
lendari de la marca Blanes X Run-
ners, així com per fer difusió de les 
proves que hi haurà aquest 2018, 
s’han citat en un dels paratges na-
turals més apreciats pels runners, 
el passeig de S’Abanell, represen-
tants dels quatre motors impulsors. 
Així, han coincidit Mario Ros, al-
calde de Blanes i regidor d’Esports; 

Toni Rodríguez, president del Grup 
Fondistes Blanes; Jaume Moran, 
president del Centre Excursionista 
de Blanes; i David Lara, membre de 
la junta del Club Triatló Blanes. 

Totes les parts implicades han 
coincidit en destacar la idoneïtat 
d’haver creat aquesta marca, que 
compta amb el suport de la Dipu-

tació de Girona i el Consell Comar-
cal de la Selva. La marca Blanes X 
Runners s’inscriu dins el marc de 
les dues destinacions certificades 
amb què ja compta el municipi on 
comença la Costa Brava: la DTE –
Destinació de Turisme Esportiu- i la 
DTF –Destinació de Turisme Fami-
liar-, i compta amb material identi-
ficatiu i de promoció propis. yy

LLORET DE MAR

Lloret acollirà una nova fase 
final de la Copa d’hoquei sobre pa-
tins. Hi participaran com a caps de 
sèrie: Liceo, Barcelona, Reus i Noia.

Els altres equips classificats 
són: Igualada, Girona i Lleida. El 
Lloret hi prendrà part com equip 
organitzador.

Els equips han quedat definits 
al final de la primera volta del 
campionat de lliga. El Liceo de 
la Corunya ha acabat com a líder 
aquesta primer part del campio-
nat, seguit del FC Barcelona.

La competició de Copa es ju-

garà del 22 al 25 de febrer al pave-
lló de Lloret der Mar.

L’equip amfitrió està treba-
llant per allunyar-se el més aviat 
possible de la zona de descens de 
l’OK lliga. Jugar la Copa és un 
premi, que en cap cas fa oblidar el 
gran objectiu de la temporada, la 
permanència.

Lloret ha acollit en diverses 
ocasions la fase final de la Copa. 
Aquests darrers anys també ha 
estat la seu de la Copa, categoria 
femenina. Totes dues competici-
ons es juguen entre vuit equips, i 
per ser campió s’han de guanyar 
els tres partits programats. yy

Moran, Ros, Lara i Rodríguez. Foto Aj. BlanesGuanyadors de la Mar i Murtra de 10 km. 2018. Foto Yoyo

Barça i Lloret, dos dels participants a la fase final de la Copa. Foto Yoyo

Foto World Futsal Cup

Al llarg de l’any s’han programat un total d’11 proves

BLANES

Enguany ha estat la sisena 
edició consecutiva en què la Ciu-
tat Esportiva Blanes ha allotjat la 
Copa del Món de Futbol Sala que 
organitza USA Futsal –amb seu 
als Estats Units-, comptant amb el 
suport de l’Ajuntament de Blanes i 
el Patronat de Turisme Costa Bra-
va Girona, entre d’altres. La World 
Futsal Cup ha reunit a Blanes les 
promeses del futbol sala internaci-
onal, el bo i millor d’aquesta disci-
plina esportiva de 40 clubs inter-
nacionals, amb prop d’un miler de 
participants en total. 

En aquest sentit, els jugadors 
han representat nou nacionalitats 
procedents de cinc continents 
d’arreu del món. Un dels equips 
catalans era de Blanes: el Blanes-
port, que ha comptat amb sengles 
equips en cadascuna de les cinc ca-
tegories en competició. Altres re-
presentants catalans han estat del 
FC Barcelona i del Canet. 

El FC Barcelona va ser el 
gran triomfador en emportar-se 
els títols en totes les categories 
que participava. Els jugadors, 
equips tècnics i un nombrós grup 

d’acompanyants van passar una 
setmana allotjats en un hotel de la 
població. yy
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Electrocardiograma que mostra una arritmia de tipus ventricular en un esportista

L’esport ofereix molts beneficis, però cal estar preparat i controlat

SALUT

Dr. Josep Marès Bermúdez
@maresjosep
www.ipmaresriera.cat

L’activitat física i l’esport són 
essencials per a la nostra 
salut. Tots els nens i joves 

haurien de participar en activi-
tats esportives adequades a la seva 
edat. L’esport, i molt especialment 
l’esport d’equip, ofereix indub-
tables beneficis als nostres fills: 
millora les habilitats motores, la 
coordinació, la funció cardio-res-
piratoria, incrementa la despesa 
calòrica diària i té efectes positius 
en la composició corporal; en la 

basant psicosocial millora la au-
toestima, la confiança, la motiva-
ció, i el compromís per aprendre a 
treballar en equip. 

Però perquè fer esport, i especial-
ment participar en competicions 
esportives, sigui una activitat se-
gura per als nens i adolescents cal 
tenir en compte algunes premis-
ses. En primer lloc, en la prepa-
ració dels nens que participen en 
esports de competició, cal dedicar 
una part del entrenament a la ac-
tivitat física global, especialment 
si després se’ls exigirà un bon 
rendiment durant la competició. 
Tant els nens com els adolescents, 
haurien de realitzar exercicis ae-
ròbics, com córrer, ciclisme o na-

tació,  per millorar la seva forma 
física i resistència, de forma pro-
gressiva i sense arribar a la seva 
resistència màxima, evitant l’en-
trenament excessiu. En segon lloc 
cal una avaluació mèdica de les 
seves aptituds per a la pràctica de 
l’esport i per a la competició. 
En un estudi coordinat des de 
l’Hospital Germans Trias i Pujol 
de Badalona, fins a un 4% dels 
joves de 10 a 18 anys presenten 
alteracions cardíaques detecta-
des en les revisions mèdiques 
d’aptitud esportiva. D’aquests la 
majoria podran fer esport sense 
risc, alguns poden tenir algunes 
limitacions per alguns esports o 
per a la competició, i en 1 de cada 
300 l’activitat esportiva i la com-
petició caldrà contraindicar-les. 
La raó és el risc de mort sobtada 
vinculada a la activitat esportiva, 
que es presenta de mitjana en 1 
de cada 200.000 joves esportistes, 
quan tenen una patologia cardía-
ca generalment desconeguda. El 
problema és que la gran majoria 
d’aquestes anomalies cardíaques 
no presenten símptomes i poden 
passar desapercebudes pels jo-
ves i pels seus pares: anomalies 
valvulars cardíaques, alteracions 
de la conducció elèctrica del cor, 
miocardiopaties hipertròfica o 
arritmogènica, cardiopaties con-
gènites... Quan una persona amb 
alguna d’aquestes anomalies fa 
un exercici intens durant l’esport 
o la competició, l’elevació de la 
freqüència cardíaca pot avocar 
en una arítmia greu que ocasioni 
una pèrdua de coneixement i en 
alguns casos la mort sobtada.
Per això és molt important que 
tots els nens, adolescents i jo-

ves esportistes que participen en 
competició siguin sotmesos a una 
avaluació mèdica de la seva apti-
tud esportiva. Amb una acurada 
revisió del historial mèdic, l’ex-
ploració física i la pràctica d’un 
electrocardiograma (ECG) és su-
ficient per detectar més del 98% 
de les anomalies de risc. Solament 
en determinats casos seleccionats 
caldran altres proves com l’eco-
cardiograma i la prova de esforç. 
Amb la revisió mèdica d’aptitud 
esportiva és pretén definir l’ab-
sència de contraindicacions per a 
la competició esportiva adequada 
a la edat, establir les limitacions 
del tipus d’esport o de competició 
en alguns nens o adolescents amb 
patologia, o contraindicar-la en 
casos d’alt risc. 

La legislació espanyola estableix 
per a les federacions esportives 
l’exigència d’una revisió mèdi-
ca d’aptitud esportiva amb ECG 
cada 2 anys des dels 6 als 18 anys 
en nens federats en esports de 
competició. No hi ha cap norma-
tiva en la legislació vigent per a 

nens que fan activitats esportives 
o competició no federada, tot i 
que els clubs esportius poden exi-
gir-la. 

L’objectiu final de l’avaluació mè-
dica del nen esportista és garantir 
la màxima seguretat en l’esport 
i reduir sensiblement el risc de 
mort sobtada. Però a ningú se 
li escapa que aquest risc també 
el tenen els nens no federats, als 
qui no se’ls exigeix cap examen 
mèdic específic, però també fan 
activitats esportives, de vegades 
intenses, per la seva participació 
en activitats escolars, de lleure, 
casals, colònies o competicions 
no federades. En les visites pe-
diàtriques ja revisem l’historial 
mèdic i explorem els nens. Però 
seria bo que tots els nens tingues-
sin al menys un ECG  fet durant 
la infància, i al voltant dels 12 
anys seria l’edat ideal per tenir la 
màxima sensibilitat en la detecció 
d’anomalies. És una assignatura 
pendent en el programa de con-
trol de la salut del nen sa al nostre 
país, i és urgent incorporar-lo. yy

1 de cada 200.000 joves esportistes té risc 
d’una mort sobtada
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BLANES

L’AGENDA

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE BLANES

LLORET AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

DEL 1 AL 18
EXPOSICIÓ: ART - ESTUDIO 
Felicià Serra i Mont, 17

DIA 2
CONFERÈNCIA SOBRE
AURORA BERTRANA
A càrrec de Neus Real
Club Marina Casinet. 20 h

ESCAPE SHOW 
Teatre de Lloret. 21 h. Preu: 12€

DIA 3
CONTES CONTATS
I CANTATS 
Biblioteca Municipal. 11.30 h
El racó dels contes

DIA 4
TIRADA A L’ART
Es Trajo d’en Reinè. 8-10 h

LA RATETA PRESUMIDA 
Teatre de Lloret. 12 h · Preu: 7 €

MÉS QUE MÀGIA 
Teatre de Lloret. 17.30 h 
Preu: 6 €. Teatre familiar

DIA 8
CINE CLUB ADLER: BRAVA
Teatre Lloret. 21 h · Preu: 5 €

DIA 9
ARRIBADA D’EN CARNESTOLTES 
Plaça de la Vila. 19-21 h

CONCURS DE DISFRESSES
AL LLOC DE TREBALL
Diferents indrets públics. 10-19 h

DIA 10
FIRA PRODUCTES
D’ALIMENTS ARTESANS
Plaça de la Vila. 10-20 h

THE DRESS MAKER
Biblioteca Municipal. 11.30 h
El racó dels contes

DISFRESSES AL CARRER
Centre Vila. 11-13.30 h

RUA CARNAVAL
Pg. Camprodon i Arrieta  - 
Pg. Verdaguer  - Pg. Agustí Font  - 
Av. Just Marlès  - Av. Rieral. 16 h

BALL DE LES DONES
Auditori Gran Casino Costa Brava. 
23.30 h. Carnaval 2018

DIA 11
RUA CARNAVAL
Passeig Marítim. 12 h

BALL I LLIURAMENT DE 
PREMIS. Auditori del Gran Casino 
Costa Brava. 22 h. Carnaval 2018

DIA 14
POPULAR  I ENTERRAMENT
DE LA SARDINA
Centre Vila. 20 h · Carnaval 2018

DIA 16
MARATÓ DE PEL·LIS
ENSUCRADES DE SANT 
VALENTÍ. Teatre de Lloret. 18 h, 
20 h, 23 h. Preu: 3 €/film

DIA 17
LLEGENDES DEL MONTSENY
Biblioteca Municipal. 11.30 h
El racó dels contes

GUANTANAMERA Teatre de 
Lloret. 21 h · Preu: 6 €. A càrrec 
del Grup El Mirall - Blanes.

DIA 18
LA VENTAFOCS
Teatre de Lloret. 17.30 h. 6€

DIA 23
CONTES EN ANGLÈS
Biblioteca Municipal. 18 h
El racó dels contes

ELS RABASSAIRES
Club Marina Casinet. 20 h
Conferència a càrrec de 
Montserrat Tura.

DIA 24
HISTORIAS DE PALACIO
Biblioteca Municipal. 11.30 h
El racó dels contes

MALA BROMA 
Teatre de Lloret. 21 h
Preu: 15 €. A càrrec de la 

Magnètica Management

CONCERT DELS PERDONS
Església Sant Romà. 21 h

DIA 25
CLAUDIA
Teatre de Lloret. 19 h · 
Preu: 14 €

APLEC DELS PERDONS
Plaça de la Vila. 
De 9 a 18 h
Caminada a Santa Cristina
Arrossada popular
Sardanes

FINS AL 15
EXPOSICIÓ D’OLIS LAIA BEDÓS
Galeria d’Art L’Arcada. De 17.30 a 
20.30 h de dilluns a dissabte.

DEL 15 DE GENER AL 23 DE MARÇ
EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA: 
“filosofia d’acció. Índia: 
habitatge i dignitat”. Organitza: 
GIF (Grup d’Imatge i Fotografia).  
Casal Cívic de Can Borell

DIA 2
XERRADA: COMPROMÍS 
AMB EL PROCÉS DE 
TRANSFORMACIÓ. 
PRESENTACIÓ PROJECTE 
SOLIDARITAT I COOPERACIÓ 
AMB EL TERCER MÓN

Fundació Vicenç Ferrer. Casal 
Cívic de Can Borell. A les 19 h

MARXA PER LA PAU
Comunitats interreligioses de 
Blanes. Sortida: Passeig de Mar / 
Banc del músics. A les 20.30 h

DIA 3
TAULA INFORMATIVA DIA 
MUNDIAL DEL CÀNCER
Passeig de Mar. Matí

INAUGURACIÓ DEL 
MONUMENT DEDICAT “AL 
MUSIC”. Promogut per la Banda 
i Cobla del Col·legi Santa Maria. 
Zona verda del passeig Pau 
Casals. 13 h.

DIA 4
RIALLES MÀGIA MÉS QUE 
MÀGIA. Companyia Mag Stigman. 
Teatre de Blanes. 17.30 h

DIES 9, 10 I 11
CARNAVAL COSTA BRAVA SUD

DIA 9
RUES DE CARNESTOLTES A LES 
ESCOLES. Tot el dia

DIA 10 
INFLABLES, BALL INFANTIL, 
CONCURS DE DISFRESSES I NIT 
DE CARNAVAL. Ciutat Esportiva
A partir de les 17 h.

DIA 11
RUA DE CARNESTOLTES I 
CONCURS DE CARROSSES I 
COMPARSES. Carrers: Av. Joan 
Carles I, / Plaça Escorxador / 
Riera Alta / Rambla Joaquim 
Ruyra / Plaça Catalunya / Passeig 
Marina / Plaça dels Països 
Catalans. Tarda

DIA 17
TEATRE: VIRGINIA GÁMEZ 
PRESENTA BAÚL. Asociación 
andaluza de ardaleños y amigos 
de Ardales. Teatre de Blanes. 21 h

DIA 18
RIALLES TEATRE MUSICAL 

LA VENTAFOCS. Companyia 
Dreams Teatre. Teatre de Blanes. 
A les 17.30 h

DIA 24
TEATRE MALA BROMA. 
21 h. Companyia Magnètica 
Management. Teatre de Blanes.

BIBLIOTECA COMARCAL

OBSERVADORS DEL MAR: LA 
TEVA MIRADA ÉS EL CANVI.
De l’1 al 28 al vestíbul, exposició.

DIA 1
DIJOUS DE LLETRES I MOTS 
(tertúlia literària per a adults): 
Oona & Salinger de Fréderich 
Beigbeder. A les 20 h a la Sala 
Roberto Bolaño.

DEL 5 AL 8
EL CORREU ELECTRÒNIC. 
Inscripcions a la Biblioteca. 
Grups reduïts. De 15 a 16 h

DIA 8
ANIVERSARI BIBLIOTECA. 
De 8 a 21 h, al vestíbul.

SESSIÓ DEL CLUB DE LECTURA 
INFANTIL El signo prohibido de 
Rodrigo Muñoz Avia. 
A les 17.30 h, a la Biblioteca Jove.

HORA DEL CONTE Les bruixes 

no fan por amb la Meritxell 
Yanes. 18 h, Sala Roberto Bolaño.

DIA 9
CLUB DE JOCS DE TAULA. 
A les 18 h a la Biblioteca Jove.

DIA 13
CELEBRACIÓ DEL DIA DE LA 
RÀDIO. De 9 a 20 h al vestíbul.

DIA 14
SESSIÓ DE NASCUTS PER 
LLEGIR per als més petits de 
la biblio. A les 10.30 h a la Sala 
Infantil, La Filomena va al riu amb 
la companyia Pengim-Penjam.

DIA 16
SESSIÓ DEL CLUB DE LECTURA 
JUVENIL Noel et busca d’Àngel 
Burgas. 17.30 h, Biblioteca Jove.

DIA 17
CLUB DE JOCS DE TAULA.
A les 11 h a la Biblioteca Jove.

DIA 21
XERRADA DEL PROGRAMA 
EMPODERATE – Organitza: 
Col·lectiu Donaterra. A les 18.30 
h a la Sala Roberto Bolaño.
 
DIA 23
CLUB DE JOCS DE TAULA 
A les 18 h a la Biblioteca Jove.
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L’AGENDA

MARESME AGENDA FACILITADA PER RÀDIO MARINA

DIA 2
Calella
19È CAFÈ JAZZ A CALELLA, 
concert amb Dani Pérez 
(guitarra), David Mengual 
(contrabaix) i David Xirgu 
(bateria). 22 h, a la Sala Mozart.

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

Santa Susanna
HORA DEL CONTE A LA 
BIBLIOTECA. El  Petit 
Quitapenes a càrrec de Sònia 
Armengol.

DIA 3
Calella
LET’S SWING CALELLA! AMB 
SWING MARESME. 18  - 20 h, a 
la plaça de l’Església.

PRESENTACIÓ DEL NOU ESPAI 
FINESTRA OBERTA al dipòsit de 
reserva on el visitant podrà fruir 
temporalment de les diferents 
joies ocultes que es guarden 

en el fons del Museu. 19 h, al 
Museu-Arxiu Municipal Josep 
Maria Codina i Bagué.

INAUGURACIÓ DE 
L’EXPOSICIÓ “RAMON 
LLULL I L’ENCONTRE ENTRE 
CULTURES”. 19 h, al Museu-
Arxiu Municipal Josep Maria 
Codina i Bagué.

EL SECRET DE LA LLOLL, amb 
Lloll Beltran i Bernat Cot. 21.30 h, 
a la Sala Mozart (Església, 91).

DIA 4
Calella
TROBADA D‘INTERCANVI I 
COL·LECCIONISME. 9  - 15 h, al 
Passeig M. Puigvert.

PROGRAMACIÓ DEL 44È 
CONCURS DE TEATRE 
AMATEUR, PREMI CIUTAT DE 
CALELLA, amb l’obra Mentiders, 
a càrrec de Joventut de la 
Faràndula de Sabadell. 18.30 h, al 
teatre Orfeó Calellenc.

Malgrat de Mar
CICLE DE CONCERTS LA 
BARRETINA SONA
12 h Local social de la Barretina.
Basarab Orquestra

CONCURS DE TEATRE VICENÇ 
BAYARRI I MIRALLES. El bosc 
a càrrec del Grup una càpsula 
de teatre d’Olot. 18 h Centre 
Cultural.

Pineda de Mar
CONCERT DE VIOLONCELS 
DIÀLEGS A VUIT CORDES, 
a càrrec del DUO ENOL. A les 
11.45h, a l‘Escola Sant Jordi.

Tordera
BONA NIT, BENPARITS! Amb 
Fel Faixedas. Teatre Clavé 

DIA 5
Santa Susanna
COM UN ARTISTA. Taller d‘arts 
plàstiques a la Biblioteca a càrrec 
de Mireia Còrdoba +6 anys. Cal 
inscripció.

DIA 6
Malgrat de Mar
FEM EL CAFÈ A LA 
BIBLIOTECA. 15.30 h Sala de la 
Biblioteca la Cooperativa 
El bon tracte de la vellesa a 
càrrec de Graciela Rodríguez.

Pineda de Mar
EL CLUB DE L’ÒPERA. Dirigit per 
l’escriptora Rosa Maria Carbonell 
Sala. A les 19 h, a la Biblioteca M. 
Serra i Moret. 

DIA 7
Calella
CONFERÈNCIA: TRENTA-
QUATRE ANYS D’ESPORTS 
A TV3. A càrrec de la Imma 
Pedemonte. Periodista del 
departament d’Esports de TV3. 
Només socis de l’Aula. 18.30 h, al 
Casal l’Amistat.

Malgrat de Mar
TALLER DE CARNAVAL
17 h Sala de la Biblioteca la 
Cooperativa.

DIA 8
Calella
DIJOUS LLARDER AMB RUES 
ESCOLARS I FESTA INFANTIL 
(tarda).

Malgrat de Mar
ARRIBA EL REI CARNESTOLTES. 
DIJOUS GRAS. A partir de les 17 h. 
Rua pels carrers de Malgrat de Mar. 

Pineda de Mar
2N CONCURS DE TRUITES. 
A les 17 h, al Centre Cívic 
Poblenou, Dijous Llarder.

TALLER DE MÀSCARES AMB 
JUMPING CLAY BARCELONA 
POBLENOU. A les 17.30 h, a la 
Biblioteca M. Serra i Moret. 
 
Palafolls
XII CONCURS DE TRUITES DEL 
CASAL D‘HOMES. 
20 h al Casal d‘Avis.

Santa Susanna
CLUB DE LECTURA FÀCIL A 
LA BIBLIOTECA. Les mateixes 
estrelles a càrrec de Judith 
Navarro. 17 h.

DIA 9
Calella
RUES ESCOLARS (matí i tarda).
10 h, a la Biblioteca Can Salvador 
de la Plaça.

TERTÚLIA AMB L’ESCRIPTORA 
CALELLENCA Núria Martí 
Constans.

19È CAFÈ JAZZ A CALELLA, 
concert amb Gabriel Amargant 
(saxos), Manel Fortià (contrabaix) 
i Joan Vidal (bateria). 22 h, al 
Sublim.

Malgrat de Mar
1A  RUA FONT BONA AL DELTA
11 h Plaça de l’Església.

3A RUA ESCOLAR DE 
MALGRAT DE MAR. 15 h 
Pàrquing plaça Germana 
Campos.

ELS CONTES DEL DIVENDRES
18 h Sala de la Biblioteca La 
Cooperativa.

RUA DEL CARNAVAL 
21.30 h Plaça Germana Campos.
Carrer de Joan Maragall, 
Fonlladosa, Carme, av. Carme, 
Josep Folch i Torres fins arribar al 
Pavelló Germans Margall.

PREGÓ DEL REI CARNESTOLTES 
I BALL DE CARNAVAL. 22.30 
h aproximadament Pavelló 
Germans Margall amb la Banda 
del Drac.

Palafolls
CARNESTOLTES A LES 
ESCOLES.

CARNESTOLTES AL LOCAL 
JOVE DE CAN BARLLE (18 h) . 

Santa Susanna
TALLER LEGO EDUCATION 
ROBOTICS a la Biblioteca. +12 
anys, a càrrec de Robotics. Cal 
inscripció. 18.30 h 

DIA 10
Calella
PREGÓ D’EN CARNESTOLTES. 
Tot seguit, sortida de la rua 
infantil. 17 h, a la plaça de 
l’Ajuntament.

BALL DE DISFRESSES. 23 h, a la 
Fàbrica Llobet Guri.

Malgrat de Mar
RUA CARNAVAL INFANTIL
18 h Sortida plaça Pau Casals fins 
Pavelló Germans Margall.

ESPECTACLE INFANTIL DE 
CARNAVAL. 18.30 h Pavelló 
Germans Margall.

Pineda de Mar
FIRA D‘ARTESANS. De 10 a 21 h, 
a la plaça Espanya.

XOCOLATADA DE 
CARNESTOLTES al pati Mas 
Rafart. A les 17 h.

RUA INFANTIL DE 
CARNESTOLTES a Poblenou, 
organitzen Ampes de les escoles 
de Poblenou. A les 16 h.

XOCOLATADA a la pl. Biblioteca, 
organitza Associació de veïns 
Unió de Poblenou. A les 17.30 h.

ESPECTACLE D‘ANIMACIÓ 
infantil, a la pl. Biblioteca. 
A les 18 h.

Tordera
CARNESTOLTES 17 h.

Santa Susanna
A partir de les 11 del matí, 
ACTES DE CARNESTOLTES 
2018, a la Rambla dels Països 
Catalans:

-Passejada grallera i gegantera 
pels carres del poble.      
   
-Pintacares de Carnestoltes per 
tota la mainada. Rambla dels 
Països Catalans.

-Ballada del Contrapàs de 
Santa Susanna i més danses 
tradicionals a càrrec de la 
iniciativa BALLEM?

-Rifa de lots de productes per les 
parades del Mercat i comerços 
del poble.

-XIX Mostra de truites.

Palafolls
HORA DEL CONTE a la 
biblioteca. A les 12 h per nens/es 
a partir de 4 anys.

DIA 11
Calella
EL MAG D’OZ, amb la Cia. 
Believe Teatro. 18 h, a la Sala 
Mozart.

PROGRAMACIÓ DEL 44È 
CONCURS DE TEATRE 
AMATEUR, premi Ciutat de 
Calella, amb l’obra Cyrano de 
Bergerac, a càrrec del Centre 
Cultural i Recreatiu de Pineda 
de Mar. 18.30 h, al teatre Orfeó 
Calellenc.

Malgrat de Mar
CICLE DE CONCERTS LA 
BARRETINA SONA.
12.00 h Local social de la 
Barretina amb Carola Ortiz.

Pineda de Mar
RUA DE CARNESTOLTES DE 
PINEDA, inici Pg. Marítim i 
arribada a la plaça Mèlies.
A les 11 h.

32A ESCUDELLADA POPULAR a 
la plaça Mèlies. A les 13 h.

XOCOLATADA DE 
CARNESTOLTES a la plaça del 
Carme. A les 17 h.

REPRESENTACIÓ DE “LA 
GÀBIA BUIDA”
A càrrec d‘Impuls Teatre de 
Molins de Rei, a la Sala Gran del 
CCR. Ales 18 h.
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MARESME AGENDA FACILITADA PER RÀDIO MARINA

L’AGENDA

Tordera
CARNESTOLTES SANT PERE 
2018 (11 h).

DIA 13
Tordera
EL CLUB DE LECTURA: “Olive 
Kitteridge”, d‘Elizabeth Strout
Biblioteca, 18.30 h.

DIA 14
Calella
BALL DE DISFRESSES PER A LA 
GENT GRAN. 18 - 21 h, a l’Espai 
Mercat.

CONFERÈNCIA: CUBA: UN 
IMMENS PAÍS PETIT. A càrrec 
del Sr. Vicenç Lozano. Periodista.
18.30 h, al Casal l’Amistat.

CONCENTRACIÓ 
ENTERRAMENT DE LA 
SARDINA. A les 19.30 h, inici 
de la cercavila. 20.30 h, amb la 
lectura del testament, crema 
d’en Carnestoltes, lliurament de 
premis del concurs de vídues i 
música fins a les 23 h. 19 h, a la 
plaça de Catalunya.

Malgrat de Mar
ENTERRAMENT DE LA 
SARDINA I COMIAT DEL REI 
CARNESTOLTES.

TALLER PER ELS INFANTS
17 h Peixateries Velles.

SARDINADA POPULAR
17.30 h Peixateries Velles.

DESFILADA PÚBLICA DE 
VÍDUES PLOROSES
21.30 h Parc de Can Campassol.

BALL DE VÍDUES. 22 h Sala de la 
SCiR la Barretina vermella.

Pineda de Mar
ENTERRAMENT DE LA SARDINA 
I LECTURA DEL TESTAMENT 
DE SA MAJESTAT EL REI 
CARNESTOLTES.Sardinada i 
música en viu. A les 19 h.

DIA 15
Calella
Últim dia per participar als 
XXXVI JOCS FLORALS DE 
CALELLA. Per informació: Amics 
de la Poesia, amicsdelapoesia@
hotmail.com

XERRADA INFORMATIVA 
TRANSFORMEN LA RÀBIA, 
a càrrec de l’Ana Solanes, 
infermera de Medicina Interna. 
15.15 - 16.30 h, a la Sala de 
Juntes de l’Hospital Sant Jaume 
de Calella.

Pineda de Mar
CINEFÒRUM: „LA EDUCACIÓN 
PROHIBIDA“. -A les 19 h, al 
Centre Cívic Poblenou.

DIA 16
Calella
CICLE GAUDÍ: LA LLAMADA 

(musical-comèdia) VOE. 21 h, a la 
Sala Mozart.

19È CAFÈ JAZZ A CALELLA, 
concert amb Félix Rossy 
(trompeta) i Marco Mezquida 
(piano). 22 h, a la Sala Mozart 
(Església, 91, bar).

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

Santa Susanna
BIBLIOLAB A LA BIBLIOTECA. 
Dibuixem amb Confetti a càrrec 
d‘Experimentem amb l‘Art. Cal 
inscripció. 18 h

DIA 17
Pineda de Mar/Calella
INICI DE LA GRAN RUA 
DEL 19È CARNAVAL DE 
L’ALT MARESME. Sortida de 
l’avinguda del Mediterrani 
(cantonada Andorra), avinguda 
de la Hispanitat del Poblenou 
de Pineda de Mar, i continuació 
pel carrer de l’Església fins a 
Indústria (cantonada Monturiol) 
de Calella. 23 h, a la Fàbrica 
Llobet Guri (Calella), ball amb Dj i 
lliurament de premis. 19 h.

Santa Susanna
TALLER DE CERÀMICA CUITA a 
la Biblioteca. Sessió 1.  +8 anys. 
Cal inscripció. A càrrec d‘Anna 
Fonoll. 11 h 

DIA 18
Calella
PROGRAMACIÓ DEL 44È 
CONCURS DE TEATRE 
AMATEUR, premi Ciutat de 
Calella, amb l’obra Sortir de 
l’armari, a càrrec d’El Centru – 
Centre Parroquial de Canet de 
Mar. 18.30 h, al teatre Orfeó 
Calellenc.

Malgrat de Mar
CICLE DE CONCERTS LA 
BARRETINA SONA
12 h Local social de la Barretina.
Sandra Rehder i Gustavo 
Battaglia.

Pineda de Mar
PINTAPEDRA. A les 11 h, a la 
platja dels pescadors.

JAZZ VERMUT A CAN COMAS, 
activitat gratuïta, músics Toni 
Pujol (contrabaix), Juanma 
Morer (bateria) i Ferran Morer 
(guitarra). A les 12 h.

REPRESENTACIÓ DE “TOTS 
EREN FILLS MEUS” a càrrec de 
Gespa Teatre de Palamós, a la 
Sala Gran del CCR. A les 18 h.

Palafolls
RUA DE CARNESTOLTES. 
Quan finalitzi la Rua, hi haurà 
el lliurament dels trofeus 
commemoratius i tot seguit festa 
amb música i servei de bar a la 
Rambla Les Ferreries/Pàrquing 
de la zona escolar. A les 12 h

DIA 19
Malgrat de Mar
TALLERS DE KAMISHIBAI.
17.45 h Sala de la Biblioteca La 
Cooperativa. Taller per a adults a 
càrrec de Lamat teatre. Segona 
sessió, el dimecres 21.

DIMARTS 20
Calella
TALLER “FACEBOOK AL TEU 
MÒBIL”. 16.30  - 18.30 h, a la 
Biblioteca Can Salvador de la 
Plaça.

Santa Susanna
XERRADA A LA BIBLIOTECA: 
RELIGIOSITAT: som homo 
religiosus. A càrrec de Manel 
Hernández. 19 h 

DIMECRES 21
Calella
CONFERÈNCIA: XAVIER 
CUGAT.
Els fets i els mites d’un músic 
gironí. A càrrec de Joan Gay, 
Joaquim Rabaseda i Anna 
Costal. Musicòlegs i professors 
de l’Escola Superior de Música 
de Catalunya. 18.30 h, al Casal 
l’Amistat.

Santa Susanna
XERRADA A LA BIBLIOTECA: 
LA RELACIÓ ENTRE 
ELS GERMANS: afectes, 
rebequeries, baralles... A càrrec 
d‘Isabel Bujalance. 18.30 h 

DIVENDRES 23
Calella
TROBADES D’ÒPERA AMB 
L’ÒPERA MACBETH DE 
GIUSEPPE VERDI. 
Amb els comentaris de Rosa 
Maria Carbonell. 18.30 h, a la 
Sala Mozart.

CINECLUB: UN HOME 
ANOMENAT OVE (comèdia) 
VOS. 21 h, a la Sala Mozart 
(Església, 91).

19È CAFÈ JAZZ A CALELLA, 
concert amb Gorka Benítez 
(saxo), Dani Pérez (guitarra) i 
Caspar St. Charles (bateria). 
22 h, al Restaurant La Gàbia.

Pineda de Mar
CINEFORUM a càrrec del Cercle 
Artístic Pineda de Mar, sala 
d‘actes Can Comas. 18.30 h.

Santa Susanna
CLUB DE LECTURA ADULTS A 
LA BIBLIOTECA. 
Guia para viajeros inocentes a 
càrrec de Carles Alcoy. 18 h

DISSABTE 24
Calella
VISITA AL CENTRE INTEGRAL 
DE VALORITZACIÓ DE RESIDUS 
DEL MARESME DEL CONSORCI 
DE RESIDUS URBANS DEL 
MARESME. 9 h, a la parada de 
bus de l’Oficina de Turisme.

SOTA LA CATIFA, amb Jordi 
Cadellans, Ramon Godino, Oscar 
Jarque i Raül Tortosa. 21.30 h, a 
la Sala Mozart.

Pineda de Mar
CONCERT AL LOCAL SOCIAL 
DE LA HERMANDAD DEL 
ROCIO PINEDA, commemoració 
del Dia d‘Andalusia a càrrec de 
“Las Carlotas”. A les 22 h.

Tordera
SENSE PARAULES, una proposta 
de teatre sense text pels més 
petits. Teatre Clavé, 18.30 h.

DIUMENGE 25
Calella
TAST DE VINS SOLIDARI “Vi per 
Vida” amb l’objectiu de recaptar 
diners per a la recerca en la 
metàstasi del càncer. 18 h, a la 
Fàbrica Llobet–Guri.

PROGRAMACIÓ DEL 44È 
CONCURS DE TEATRE 
AMATEUR, premi Ciutat de 
Calella, amb l’obra Dones com 
jo, a càrrec de Greatre, Grup de 
Teatre Solidari de Gea XXI. 18.30 
h, al teatre Orfeó Calellenc.

Malgrat de Mar
CICLE DE CONCERTS LA 
BARRETINA SONA.
12 h  Local social de la Barretina.
Los Tunantes.

CONCURS DE TEATRE VICENÇ 
BAYARRI I MIRALLES. 18 
h Centre Cultural. Deslaços 
pel parc a càrrec del Grup “El 
centriu” de Canet de Mar.

ESPECTACLES INFANTILS I 
JUVENILS. 18 h Centre Cultural.
Menuda comèdia a càrrec de la 
companyia Jordi del Rio.

Pineda de Mar
 TRIRELAY DUATLÓ, inscripcions 
i informació a www.trirelay.cat 
A les 10 h, al Passeig Marítim, 
davant l‘hotel Promenade.

CONCERT LÍRIC, Veus del 
Maresme, a càrrec de solistes 
Laetare. A les 11.45 h, a l‘Escola 
Sant Jordi.

AI RATETA, RATETA! a càrrec 
d‘El Replà Produccions. A les 18 
h, a l‘Auditori.

Palafolls
FESTA ZUMBA-PARTY. 
A la plaça de Poppi a partir de les 
11 h.  
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RODALIES AUTOBUSOS

TRANSPORTS PÚBLICS

 BLANES  - BARCELONA (Renfe)
FEINERS

6.05 6.17 6.33 6.48 7.05 7.17

7.35 7.47 8.17 8.48 9.16 9.46

10.17 10.47 11.17 11.47 12.17 12.47

13.17 13.47 14.13 14.46 15.16 15.47

16.16 16.47 17.16 17.47 18.16 18.47

19.16 19.46 20.13 20.44 21.15 21.55

 BLANES  - GIRONA (Renfe)

FEINERS (Transbord Maçanet - Massanes)

7.16 8.16 10.15 12.16 14.14 16.15

18.15 20.14 22.18 - - -

- - - - - -

FEINERS (Directes)

7.46 9.15 11.16 13.16 15.15 17.15

19.15 21.12 - - - -

FESTIUS (Transbord Maçanet - Massanes)

7.45 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 19.15 - -

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

Gener - Febrer

Gener - Febrer

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

FARMÀCIA MARIA TIBAU
Camí de l’ Àngel, 22
Tel. 972 371 075
FARMÀCIA CÀNOVES
C. Sant Pere, 76 B
Tel. 972 367 960
FARMÀCIA M. TALLADA
C. Just Marlès, 5
Tel. 972 372 868
FARMÀCIA BORRÀS
C. M. Aurèlia Campmany, 2-4
Tel. 972 377 403
FARMÀCIA LLADÓ
Av. Passaperas, 17-23
 Tel. 972 376 412
FARMÀCIA A. MARTÍNEZ
C. Sant Pere, 6
Tel. 972 364 379
FARMÀCIA PERPINYÀ
C. Joan Baptista Lambert, 34
Tel. 972 365 877
FARMÀCIA C. CABAÑAS
Av. Amèrica, 27
Tel. 972 365 798
FARMÀCIA MAZÓ 
C. Venècia, 75
Tel. 972 366 155
FARMÀCIA M. CABAÑAS
Av. Just Marlès, 66
Tel. 972 365 796
FARMÀCIA J. MARTÍNEZ
C. Emili Martínez Passapera, 9
Tel. 972 346 187
FARMÀCIA FÀBREGAS
Ctra. de Vidreres, 123-A
Tel. 972 362 206
FARMÀCIA E. TALLADA 
Av. Catalunya, 6
Tel. 972 369 303
FARMÀCIA I. ESPINET
C. del Carme, 46
Tel. 972 365 047
FARMÀCIA MASETE
C. Valentí Almirall, 12
Tel. 972 362 371
FARMÀCIA S. MORERA
Av. Josep Pla i Casadevall, 9
Tel. 972 377 525
FARMÀCIA E. GILABERT
C. Comte Ramon Borell, 6-8
Tel. 972 362 689

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

31
1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

31
1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

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

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

ECONOMIA LOCAL

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.

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
FÀBREGAS
E. TALLADA
TIBAU
CÀNOVES
M. TALLADA
BORRÀS
LLADÓ
I. ESPINET
MASETE

De 22 h a 22 h (24h)

Aldi canvia de lloc

Estètica Essence

Nou Condis a Blanes

Mario Ros i Alexandre Pagès visitant les instal·lacions

Estètica Essence

Entrada del nou establiment Condis

BLANES
El nou Aldi de Blanes està si-

tuat al Pla Parcial Costa Brava, al 
costat de la carretera de Blanes a 
Lloret.

La sala de vendes té 1200 me-
tres quadrats, disposa de 90 pla-
ces de pàrquing i el personal que 
treballava fins ara a l’antic Aldi ha 
augmentat en quatre persones més.

Aquest és el segon equipa-
ment del Pla Parcial Costa Brava 
després de l’obertura de l’Escola 
Sa Forcanera. El desenvolupa-
ment d’aquest pla es va començar 
a gestar el 2008 però no s’ha co-
mençat a concretar fins ara. yy

BLANES
Et preocupa la teva imatge? 

A Essence, centre d’estètica avan-
çat, hi posen remei amb els seus 
tractaments: blanqueig dental, 
eliminació de greix i flaccidesa, 
tractaments per a la pell de taron-
ja, depilació definitiva, treuen les 
línies d‘expressió i taques solars...

Ofereixen tarifes planes men-
suals per a un o tres tractaments 
a la setmana.

Essence, centre d’estètica avan-
çat, ara amb nova gerència, està 
situada al carrer Lleida, cantonada 
carrer de la Fe de Blanes. Més in-
formació al seu Facebook. yy

BLANES
El desembre passat, va obrir 

el Condis del carrer Muralla, 7 de 
Blanes, un projecte que pretén ser 
una continuació del Condis del 
carrer Joaquim Ruyra, 14. El nou 
establiment disposa de seccions 
de frescos amb productes de pro-
ximitat. Al forn, ofereixen pans 
especials i brioixeria. A la secció 
de carnisseria i xarcuteria hi ha les 
millors carns del carnisser Josep 
Rabionet, d’Hostalric. A la sec-
ció de peixateria s’hi pot trobar el 
marisc més fresc i peix de la llotja, 
així com peixos de les costes més 
properes.

També compten amb una ex-
tensa bodega i una àmplia secció 
de fruites i verdures. L’establiment 
ofereix el servei a domicili i el ser-
vei Online de Condisline. 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

Carrer Gavarres
 19 PASTISSERIA GUTIÉRREZ

Vila de Lloret
 20 GALP HOSPITAL

Accés Costa Brava
 21 GALP POLÍGON

Carretera de l‘Estació
 22 PASTISSERIA GUTIÉRREZ

Carrer Cristòfol Colom
 23 CAPRABO

Carrer 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.

Venc Scooter Peugeot Sate-
lis 125 cc. Semi nova, poc ús, no-
mes 9000 km, any 2007 estat im-
pecable, entrego amb canvi de 
nom inclòs. Preu 1.400 €
Contacte: Abel. Tel. 609 641 995

ROOMBA 782 amb virtual wall 
inclòs, impecable, en garantía. 
300 €. Tel. 661 141 249 (WP).

Boteller de fusta venc en per-
fecte estat amb capacitat per 
a 55 ampolles les mesures són 
1,10 m d´alt 57 cm de llarg i 57 
cm de fons. 39 €. Tel. 606 828 492

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 €. Tel. 666 357 832

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 €
Tel. 666 357 832
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ENTREVISTA A SOR LUCÍA CARAM (IMPULSORA DEL PROGRAMA #INVULNERABLES)

“Els mitjans de comunicació són una ajuda per fer 
ressonar la veu dels més vulnerables”

Sor Lucía Caram ajuda, amb els seus projectes, a persones amb risc d’exclusió social. Foto: #Invulnerables

Les activitats de lleure ajuden a superar les desigualtats El projecte promou la cooperació del sector públic i privat A través de l’esport, la Fundació del FC Barcelona transmet valors positius

ALMUDENA MONTAÑO INDIA

Per ajudar a cobrir les necessitats 
de nens i joves en situació de po-
bresa i risc d’exclusió social, Lloret 
de Mar treballa amb el programa 
pilot #Invulnerables. La iniciativa 
promou la cooperació entre el sec-
tor públic i privat per garantir la 
igualtat d’oportunitats de les famí-
lies amb menys recursos. A més de 
Lloret, ja s’ha desplegat a 7 locali-
tats catalanes: Figueres, Manresa, 
Manlleu, El Vendrell, Tortosa, Salt 
i el barri de La Mariola de Llei-
da. El projecte està impulsat per 
Benestar Social i Família, l‘Obra 
Social “La Caixa”, la Fundació del 
FC Barcelona i la Fundació Rosa 
Oriol. La monja dominicana sor 
Lucía Caram (Argentina, 1966) és 
la directora de la Fundació Rosa 
Oriol i aporta l’experiència acu-
mulada per donar resposta a les 
persones i col·lectius en risc d’ex-
clusió social.

Què fa falta per eradicar la po-
bresa i aconseguir la igualtat 
d’oportunitats dels infants?
Sens dubte una economia al ser-
vei de les persones, una millor 
distribució de les riqueses i la 
igualtat d’oportunitats, garan-
tint que tothom pugui viure amb 
dignitat, treballar, guanyar-se la 
vida i ser valorat i respectat pel 
que és: una persona.

Com #Invulnerables pot contri-
buir a aconseguir aquesta fita?
La crisi ha agreujat les desigual-
tats, ha crescut la pobresa i s’ha 
fet crònica. Parlem de la pobresa 
hereditària: els nens que neixen un 
una llar pobre, estan condemnats a 
ser pobres tota la vida. A #Invulne-
rables apostem per trencar aquest 
cercle amb una xarxa de col·labo-
ració pública-privada. #Invulne-
rables explica, implica, suma i dis-
tribueix, des del compromís actiu 
dels beneficiaris que el que reben 
serà per tenir autonomia.

Quants #Invulnerables s’estima 
que viuen actualment a Lloret 
de Mar?
Són molts els nens i famílies que 
estan en exclusió social o en risc. 

Actualment hi ha unes 50 famílies 
en el programa. Podrà créixer a 
mesura que aconseguim més re-
cursos, i que entre tots fem que la 
pobresa sigui superada.

Quines accions concretes s’estan 
duent a terme a Lloret?
Hi ha un treball en xarxa de l’enti-
tat coordinadora Càritas de Giro-
na amb l’Ajuntament i un seguit 
d’entitats locals. La base és una 
cartera de recursos del programa 
CaixaProinfància de “la Caixa” 
i la possibilitat de treballar amb 
el programa Incorpora. A partir 
d’aquí, es fa reforç escolar, extra-
escolars, casal d’estiu, atenció de 
la salut i del lleure, entre d’altres.

Aquesta iniciativa també incor-
pora orientació als pares. Quines 
directrius o consells se’ls dona?
Treballem amb tot el nucli famili-
ar i demanem un compromís amb 
el programa. S’ofereixen tallers de 
parentalitat positiva, es demana 
que els pares acompanyin els fills 
a les activitats, i es procura que 
siguin actius en el procés de for-
mació dels nens. D’aquesta mane-
ra, treballes per donar suport als 
pares, formació i, si és possible, 

feina. Intentem que els pares su-
min. Els pares es comprometen a 
fer un ús responsable de les aju-
des rebudes, a adaptar-se a les 
pautes que marquen les entitats 
prestatàries dels serveis i a dur a 
terme un retorn de la solidaritat 
en benefici del territori.

Com va néixer aquest progra-
ma?
#Invulnerables neix amb un ob-
jectiu molt clar: crear oportuni-
tats per a joves i nens en situació 
o risc d’exclusió social. L’Obra 
Social ”la Caixa”, conscients de 
l’impacte de la crisi en la infàn-
cia, va posar en marxa l’any 2007 
el programa CaixaProinfància 
per promoure el desenvolupa-
ment socioeducatiu dels nens en 
situació de pobresa des d’una 
atenció integral perquè els me-
nors tinguin les mateixes opor-
tunitats que la resta. L’any 2015, a 
instàncies d’una proposta meva, 
vam aconseguir que el FC Bar-
celona, l’Obra Social ”la Caixa” 
i la Generalitat de Catalunya, 
assumíssim el repte de posar en 
marxa un programa pilot a Ca-
talunya per lluitar per la igual-
tat d’oportunitats de les famílies 

amb nens en risc o en situació 
d’exclusió social.

Quina és l’aportació que fa el 
sector públic i privat en aquesta 
iniciativa?
El projecte vol anar molt més enllà 
de la suma de quatre entitats i vol 
esdevenir un projecte territorial 
consolidat al qual s’incorporin 
totes les entitats i persones que 
vulguin transformar amb la seva 
acció la societat i generar canvis 
positius al territori. Un consell 
d’experts de diversos camps i amb 
trajectòries reconegudes és qui 
marca les directrius principals del 
projecte.

Quin criteri de selecció es fa 
servir per determinar quins in-
fants entren dins d’aquest pro-
grama?
Les famílies són seleccionades 
per Serveis Socials i per entitats 
del tercer sector del territori amb 
nens d’entre els 0 i els 18 anys. 
Tenen determinades necessitats 
socials no prou cobertes; però per 
l’interès i la coresponsabilitat dels 
progenitors, amb un treball con-
junt família-projecte, hi ha un alt 
nivell de probabilitat d’èxit.

Al municipi on hi viu vostè fa 
prop de 25 anys, Manresa, tam-
bé s’ha implantat el programa 
#Invulnerables. Quines man-
cances s’han detectat en aquesta 
localitat?
Bàsicament els recursos són insu-
ficients, i cal un treball amb tota la 
família, i no només l’adjudicació 
de recursos que tapen forats. La 
pobresa s’ha fet crònica. La man-
ca de feina ha fet autèntics desas-
tres: és un drama.

Com podem, des de la societat, 
millorar aquesta situació?
No tenim a les nostres mans les 
solucions a tots els problemes del 
món o del municipi; però, davant 
d’aquests problemes, tenim les 
nostres mans. Sempre dic que 
hem d’obrir els ulls, contemplar el 
que passa i preguntar-nos: amb el 
que tinc i sóc, què puc fer?

La religió pot ajudar també a 
aquesta millora de la societat?
Sens dubte la religió ajuda, mobi-
litza i inquieta, perquè no hi ha re-
ligió autèntica si no es compromet 
amb les persones.

Llavors, creu que és millor que 
resem o que actuem?
“A Dios rogando y con el mazo 
dando”.

Participa activament als mitjans 
de comunicació en tertúlies i de-
bats. Què li diuen les altres mon-
ges de la seva congregació del fet 
de sortir als mitjans?
Últimament estic sortint menys 
degut a una falta de feina. Les me-
ves germanes de Comunitat em 
coneixen i saben que els mitjans 
són una ajuda per fer ressonar la 
veu dels més vulnerables. Als de 
lluny els costa entendre-ho. Però 
ja ho entendran; i, si no, és una 
pena...però és el seu problema! No 
podem agradar a tothom! 

En quins altres projectes treba-
lla vostè actualment?
En la Fundació Rosa Oriol, atenc 
a Manresa un total de 1.400 famí-
lies... I allà on em demanen dono 
un cop de ma. yy


