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Sant Jordi

Diada de Sant Jordi a Lloret de Mar. Foto M.A. Comas

Sant Jordi 2018 ha estat una di-
ada festiva i reivindicativa. En-
guany el 23 d’abril s’ha tenyit de 
groc en record dels presos polí-
tics i exiliats. Com cada any hi ha 
hagut presentació de llibres, ven-
da de roses, revetlles a les biblio-
teques... Pàgs. 17 i 18

GASTRONOMIA
Pàgs. 22 i 23

JORNADES 
GASTRONÒMIQUES

ECONOMIA - Pàg. 11

PENDENTS DE LES NEGOCIACIONS
El PSC de Blanes, amb 4 dels 21 regidors 
del plenari, ha presentat una proposta 
de pressupost per aquest any de 53,2 
MEUR, amb 5,6 milions dedicats a 
inversions. Ara cal trobar la majoria 
necessària per tirar-los endavant.

Lloret de Mar celebra aquest mes de 
maig, les 18es Jornades de l’Arròs. A 
Blanes, se celebra el Mes de la Gamba.

En família

Rocòdrom i tirolina a Lloret. Foto M.A. Comas

Blanes i Lloret de Mar han estat dos dels municipis catalans que han 
participat a la campanya “Catalunya, hola família” adreçada a cap-
tar el turisme familiar. Es van organitzar diverses activitats comple-
mentàries com una volada d’estels, visites guiades, gimcanes, un ro-
còdrom o una tirolina. Blanes i Lloret fa anys que estan certificats 
com a Destinació de Turisme Familiar. Més informació a la pàgina 15

Canvis

Enamorats de la bicicleta

Un dels 900 nous contenidors. Foto Aj. Blanes

Sortida del Gran Fondo. Foto Lloret Turisme

Blanes està retirant els antics 
contenidors d’escombraries i en 
posa 900 de nous. També ha mo-
dificat el sistema de recollida. 
Ara, la càrrega dels contenidors 
és lateral, el que redueix el temps 
i les persones que es necessiten 
per fer aquesta tasca. La inversió 
supera els 3 MEUR.  Pàg.16

Lloret de Mar, amb l’objectiu 
de posicionar-se clarament en 
el món del ciclisme, ha orga-
nitzat Lloret Cycling Weekend.  
Hi va haver un sopar-col·loqui, 
una sortida fins a Sant Grau i el 
Gran Fondo de 162 km o Mig 
Fondo de 91 km amb una par-
ticipació de 750 ciclistes, el mà-
xim previst per l’organització. 
Miguel Indurain va ser la gran 
atracció. A Lloret de Mar hi ha 
16 hotels certificats per rebre ci-
clistes. Pàg. 25
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“Mag Bullying”: Com superar el 
bullying a través de la màgia

ANNA CARLOS - LLORET DE MAR

En Facundo, en Jordi i la Pa-
tri són tres joves de Lloret de Mar 
que van patir assetjament escolar 
durant molts anys de la seva vida. 

Aquests tres amics van con-
vertir el món de Harry Potter en 
un lloc on escapar del bullying. 
Amb l’ajuda de la màgia i de la 
seva imaginació van aconseguir 
fer front al seu problema. La Ca-
ravana de les Arts, companyia 
teatral de Lloret, ha transformat 
la seva història en l’obra de teatre 
Mag Bullying.

Sota la direcció de Paco Mo-
reno, l’obra mostra algunes de les 
situacions que van viure els tres 
personatges a l’escola i a l’institut. 
Feia temps que la companyia bus-
cava fer una obra sobre un tema 
de caire social. 

La idea va sorgir després 
d’una conversa entre Moreno, 
professor de teatre, i els tres 
alumnes. Ells van confessar que 
havien patit bullying durant 
l’etapa escolar i Moreno els va 
proposar traslladar les seves his-
tòries al teatre.

L’espectacle dura uns 40 mi-
nuts i està estructurat en dife-
rents capítols. L’interpreta una 
sola actriu, la blanenca Tània 
Gallardo. Va estudiar teatre al 
centre de formació i creació es-
cènica El Timbal de Barcelona i 
actualment és alumna de les Au-
les de Teatre de Lloret de Mar. 

Gallardo està molt entusi-
asmada amb el projecte, ja que 
creu que “l’obra servirà per fer 
reflexionar no només als joves, 
sinó també al professorat i als 

pares i mares. També servirà per 
conscienciar a la societat de que 
el bullying és un tema real i s’ha 
de posar solució”.

La màgia de Harry Potter o 
el món d’Star Wars són alguns 
dels elements que es poden veu-
re en aquesta representació. Els 
primers espectadors que han 
pogut gaudir d’aquest espectacle 
han estat els alumnes de l’Insti-
tut-Escola de Lloret de Mar du-
rant la Diada de Sant Jordi. 

Tot just després de l’especta-
cle, és va fer un col·loqui amb els 
assistents, on també van parti-
cipar els tres joves en que es va 
inspirar l’obra. Va ser un debat 
molt íntim, on els protagonistes 
van respondre a les preguntes del 
públic fent confessions molt per-
sonals sobre el seu passat. yy

L’Editorial
Turisme

Fa més de 60 anys que el turisme va arribar a les nostres co-
marques per canviar-les totalment.

Aquells primers turistes van despertar l’esperit emprenedor 
dels més agosarats que van començar a muntar pensions, ho-
tels i càmpings, atiats per la demanda dels tour operadors.  

Sense massa planificació, guiats per l’afany de millorar, van 
començar a florir establiments amb noms mítics de Florida o 
Hawaii.

Després de 60 anys, els nostres pobles han multiplicat per 5 o 
per 10 la seva població i també han tingut ocasió d’experimen-
tar els aspectes més negatius del turisme. La necessitat de re-
córrer al “low cost” dels establiments menys preparats, ha por-
tat danys col·laterals no desitjats.

Ara, que ja hem vist com el tsunami humà del turisme pot ar-
rasar les nostres costums i cultura, és hora de fer el necessari 
per esquivar els aspectes més negatius del turisme, com l’abús 
d’alcohol i els aldarulls nocturns, per afavorir el turisme més 
tranquil i a la vegada més productiu.

És per això que les iniciatives a favor del turisme familiar han 
de ser aplaudides i benvingudes. Calen molts més passos en 
aquest sentit per consolidar el canvi del model del nostre turis-
me que la societat necessita per refer-se. yy
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Lloret transformarà la seva gastronomia de la mà de la Fundació Alícia. Foto Aj. Lloret

Lloret transforma la seva gastronomia
LLORET DE MAR

El projecte, que en un prime-
ra fase se centrarà en la Cuina de 
Salut, té per objectiu crear una 
personalitat pròpia en l‘àmbit de 
la gastronomia. El treball es fa de 
la mà de la Fundació Alícia.

El projecte neix de l’acord a 
tres bandes entre l’Ajuntament 
de Lloret de Mar a través de Llo-
ret Turisme, l’Associació de Bars i 
Restaurants de Lloret de Mar i del 
Gremi d’Hostaleria de Lloret de 
Mar, que volen convertir el mu-
nicipi en una destinació gastro-
nòmica amb personalitat pròpia i 
de qualitat. 

Toni Massanès, director ge-
neral de la Fundació Alícia, ha 
explicat que “durant el darrer 
any, la Fundació Alícia ha dut a 
terme una recerca exhaustiva per 
tal d’establir el mapa de la res-
tauració de Lloret i per identifi-
car-ne els seus eixos i potenciali-
tats. Un cop feta aquesta recerca 
s’ha desenvolupat un pla estratè-
gic a llarg termini per impulsar 
aquesta gastronomia lloretenca. 

Avui donem el primer pas pre-
sentant el pla per convertir el 
municipi en una destinació pio-
nera en cuina de la salut.”

Per la seva part, l’alcalde de 
Lloret, Jaume Dulsat, emmarca 
aquest projecte “en el pla estra-
tègic per a la reconversió turís-
tica del municipi que tindrà la 
gastronomia com un dels seus 
valors afegits. Avui presentem la 
primera part de la transformació 

que s’ha centrat en la  Cuina de 
Salut,  i més endavant presenta-
rem la segona part del projecte, 
que se centrarà en posar en valor 
les arrels i la identitat gastronò-
mica de Lloret.”

CUINA DE SALUT

Una de les primeres oportuni-
tats que va identificar la Fundació 
Alícia és convertir Lloret en la 
primera destinació especialitzada 

en l’àmbit de la Cuina de Salut, 
una tendència creixent entre els 
consumidors nacionals i interna-
cionals. Aquesta especialització 
requereix l’adaptació de restau-
rants, bars, cafeteries i altres es-
tabliments però, sobretot, de la 
restauració dels hotels del muni-
cipi que actualment registren més 
de 5,3 milions de pernoctacions 
anuals. La premissa de la Cuina 
de Salut es basa en tres factors 
principals: sa, sostenible i bo.

Enric Dotras, president del 
Gremi d’Hostaleria de Lloret de 
Mar explica que “els hotels de 
Lloret han assumit el compromís 
d’adaptar els seus establiments 
per aconseguir la implantació del 
Distintiu d’Alimentació Mediter-
rània (AMED) i per complir amb 
les propostes de gestió d’al·lèrgies 
i intoleràncies alimentàries que 
defineixi la Fundació Alícia”. 

Aquesta estratègia vol trans-
formar totes les fases del procés 
des de la producció dels elements 
bàsics de la cuina, la formació dels 
cuiners fins a la formació especí-
fica per a tot el personal d’atenció 
al públic. En aquest sentit, Nino 
Gómez, president de l’Associació 
de Bars i Restaurants de Lloret 
de Mar comenta que “l’objectiu 
últim d’aquesta iniciativa és ben 
clar. Volem que quan un client 
arribi a un restaurant de Lloret, 
només hagi de dir quina és la seva 
al·lèrgia i no caldran més detalls 
perquè les persones que l’aten-
dran podran anticipar-se a les se-
ves necessitats“. yy

«La Cuina de Salut es basa 
en tres factors principals: 

sa, sostenible i bo»

«En una segona fase, es 
posarà en valor les arrels i 
la identitat gastronòmica 

de Lloret»
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Concentració de rebuig. Foto Yoyo

Marion Harper Trio. Foto Yoyo

Velella a Blanes. Foto Yoyo

Canosa, Vall·llosada i Rufián. Foto Yoyo

Acusació popular 27 anys de música a 
l’Esperança

Un incendi destapa un cultiu 
de marihuana 

‘Velella Velella’

Municipals 2019

BLANES

La CUP i l’Assemblea Antipa-
triarcal Sa Pedra Foguera dema-
nen a l’Ajuntament de Blanes que 
es personi com a acusació popu-
lar en el cas de l’assassinat mas-
clista dels Pins.

Per la CUP i Sa Pedra Fogue-
ra “és important que, a part dels 
acords adoptats en el plenari, es vagi 

més enllà i es doni aquest pas enda-
vant en representació del poble de 
Blanes”. A més, les organitzacions 
remarquen que “la proposta va 
d’acord amb moltes de les mocions 
aprovades pel propi consistori, així 
com amb el posicionament reitera-
dament expressat per tots els par-
tits contra la violència masclista”, 
una proposta que es va aprovar per 
unanimitat al ple d’abril. yy

BLANES

Igor Stravinsky, el gran com-
positor rus, deia: “No n’hi ha prou 
d’escoltar la música. S’ha de veure.”

Aquesta és la frase que fan 
servir els organitzadors de Mú-
sica a l’Esperança per convidar 
als blanencs i blanenques  a es-
coltar i veure música com cada 
mes de maig.

I la promoció continua:

I la millor manera de “veu-
re-la” és assistint als concerts. 
Avui dia tothom té un accés més 
que fàcil a la música gràcies a les 
noves tecnologies. Lluny queden 
els temps en què a Blanes hi ha-
via poc més que música de ball i 
algun concertet per Nadal i per 
la Festa Major. Però també és ve-
ritat que concerts al llarg de l’any 
no abunden.

En una època en què els “grans 
festivals” són la moda (Sant Feliu 

de Guíxols, Cap Roig, Peralada... o 
els innombrables festivals de Bar-
celona) competint per tenir les més 
grans figures internacionals als seus 
cartells, els petits cicles de concerts 
tenen encara més raó de ser.

Música a l’Esperança, des de 
fa 27 anys, és una mostra clara de 
“veure la música”. Les petites di-
mensions de la capella, la proximi-
tat amb els intèrprets i el caliu que 
es crea, ajuden a copsar la destresa, 
l’esforç, les mirades subtils entre els 
intèrprets, el seu respirar i ells, al 
mateix temps, reben directament 
l’escalf del públic.

L’any passat vam intentar 
que tots els intèrprets fossin de 
Blanes. No vam poder lligar una 
data, però enguany ho hem acon-
seguit: Marion Harper, que forma 
part del segell discogràfic blanenc 
Luup Records, amb dos músics 
blanencs,  ha obert el cicle. Quan 
vam intentar que vingués l’any 
passat encara no sabíem que la re-

vista Mondosonoro consideraria 
el disc que ens presenta el quart 
millor de Catalunya de l’any 2017 
(com tampoc sabíem que el segon 
disc de Daniel Lumbreras, que 
vam tenir a Música a l’Esperan-
ça l’any 2015 seria considerat per 
Mondosonoro el número 1!)

Després d’ella, un programa 
eclèctic com de costum. Un grup 
que ens oferirà choro, estil musical 
brasiler anterior a la bossa nova 
(Benguelê, 11 de maig); un mag-
nífic duo de guitarres de Sardenya 
(Gatticattivi, dia 18) i un quar-
tet multinacional que ens oferirà 
un seguit de “clàssics populars” 
(Quartet Glòria, 25 de maig), amb 
els quals aquest any haurem arri-
bat a 400 músics que han passat 
per Música a l’Esperança.

Esteu convidats a venir a escol-
tar música i a veure-la, com sem-
pre, els divendres de maig, a l’Es-
perança. Per ara encara no ens ho 
han censurat ni som a la presó. yy

BLANES

Un veí del carrer Mas Marull, 
al barri de la Plantera de Blanes, 
va avisar la Policia Local perquè 
veia que sortia fum de les clave-
gueres. L‘origen era un dels ha-
bitatges de la zona, en el qual els 
agents van comprovar que a l‘in-

terior hi havia un cultiu de ma-
rihuana. Un cop a dins de la casa, 
els agents van comprovar que, a 
part de la plantació, hi havia tots 
els estris, inclòs un sistema de reg 
automàtic, per tenir cura del crei-
xement de la droga. A més, tenien 
punxada la llum per abastir tot el 
cultiu. Precisament, la connexió 
que van fer amb el cablejat elèc-
tric per connectar-se a la xarxa 
és la que va generar el curtcircuit 
i el posterior incendi que els va 
delatar. La Policia va arrestar les 
tres persones que eren a l‘inte-

rior del xalet, dos dels quals en 
són els llogaters. A tots tres se‘ls 
acusa de tràfic de drogues i de 
defraudació de fluid elèctric. A 
més, han requisat 1.200 plantes 
i els diferents cabdells que hi 
havia a la casa, que sumen una 
quantitat total de 70 kg. yy

BLANES - LLORET DE MAR

Apareix una colònia de petits 
animals anomenats hidrozous 
que s‘assemblen a les meduses i 
que són de color blau a la costa de 
Blanes i Lloret. Els experts asse-

guren que es tracta d‘una colònia 
d‘animals habitual a la costa oest 
d’Amèrica del Nord. Pocs dies 
abans n’hi havia milers al nord 
de la Costa Brava. Posteriorment 
es van veure a Barcelona. yy

BLANES

ERC de Blanes ja ha nomenat 
el candidat a les properes elecci-
ons municipal (maig 2019). Àngel 
Canosa, repeteix com a cap de 
cartell. Des de fa tres anys és un 

dels dos regidors republicans del 
plenari blanenc. La presentació en 
públic del candidat es va fer amb 
la presencia del diputat al Con-
grés, Gabriel Rufián. Acte que va 
seguir un nombrós públic. yy

«La Policia Local de 
Blanes va arrestar les 

tres persones que eren a 
l‘interior del xalet»

«La connexió que van fer 
amb el cablejat elèctric 

per connectar-se a la xarxa 
és la que va generar el 

curtcircuit»
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Teatre de Lloret. Foto M.A. Comas

Passeig de Mar de Blanes. Foto Aj. Blanes

Els quatre agents, Dulsat i Orobitg. Foto Aj. Lloret

Dia Internacional de la Dansa

Informadors cívics

BLANES - LLORET DE MAR

Organitzat per l’Esbart Jo-
aquim Ruyra amb el suport de 
l’Ajuntament de Blanes, el bon 
temps i les agradables tempe-
ratures que van presidir la jor-
nada van fer encara més dolça 
la celebració del Dia Interna-
cional de la Dansa. Més d’un 
miler d’espectadors van assistir 
a l’entretinguda vetllada dividi-
da en dues parts, gaudint en la 
primera de 26 actuacions que es 
van anar succeint dalt l’escenari 
presidit per un gran cartell com-
memoratiu del 55è aniversari 
que celebra enguany l’Esbart Jo-
aquim Ruyra.

Les 26 actuacions es van es-
tructurar en quatre blocs presen-
tats per un mestre de cerimònies 
molt lligat a l’Esbart Joaquim 
Ruyra, el periodista blanenc i 
conductor del programa de cul-
tura popular Mans, de Catalu-
nya Ràdio, Quim Rutllant. En 
el primer bloc van intervenir els 
grups infantils i juvenils de l’Es-
cola de Dansa Míriam Beltran, 
així com Eva Piqueras i Tribal 
Dansamar d’Àuria Dansa. Van 
interpretar dansa clàssica, tribal 
fusió, contemporani, jazz i dan-
sa del ventre. 

En el segon bloc van actuar 
els grups mitjà, infantil i cadet 
de l’Esbart Joaquim Ruyra amb 
el grup de noies i nois mitjans i 
el grup dels petits de l’Escola de 
Dansa Daina, amb números de 
ball tradicional català i jazz. Per 

la seva banda, el tercer bloc va 
comptar amb els grups infantil i 
juvenil de l’Escola de Dansa Es-
clat, que va ballar jazz i contem-
porani, amb el grup Siroco de la 
Casa de Andalucía. 

La primera  part de la ce-
lebració del Dia Internacional 
de la Dansa es va tancar amb el 
quart bloc, que va intercalar ac-
tuacions de l’Associació de Dan-
sa Elancé –amb números de ball 
contemporani i fusió- amb grups 
de l’Associació Country Blanes. 
Un cop finalitzades les interven-
cions d’entitats blanenques, la se-
gona part va quedar centrada en 
un Taller de Danses amb el grup 
Els Groullers, que van posar la 
música a l’aprenentatge de balls 
de diferents cultures i músiques.

LLORET DE MAR

Els actes centrals de les acti-
vitats programades a Lloret de 
Mar,  es van fer el cap de setma-
na del 28 i 29 d’abril. El dissabte 
28 a les 10 h, hi va haver un taller 
obert de dansa a càrrec de Daniel 
Rosado, membre del col·lectiu 
de dansa Lamajara. A les 12.30 
h, les associacions de dansa de 
Lloret van oferir una Mostra de 
Dansa. Finalment, a partir de les 
13 h, un dj va oferir a tots els as-
sistents una sessió de ball. 

El dissabte es tancà amb una 
jornada de portes obertes a càr-
rec de l’Associació de Balls de 
Saló de Lloret. L’entitat celebra 

aquest 2018 el seu desè aniversari 
i ha aprofitat la celebració del Dia 
Mundial de la Dansa per fer una 
jornada de portes obertes i donar 
a conèixer a tothom, la seva acti-
vitat i la seva associació. 

El diumenge 29 d’abril, el 
protagonisme el van prendre tres 
escoles de dansa privades de Llo-
ret. L’Escola de Dansa Sara Díaz, 
l’Escola Alira i l’Escola Llo-
na&Santiesteban, que van prepa-
rar una mostra on van explicar 
al públic la història de la dansa 
a través de diversos balls. La vo-
luntat d‘aquestes activitats era 
fer de punt de trobada entre els 
alumnes d‘aquestes escoles i la 
ciutadania en general, així com 
representar la màxima pluralitat 
d‘estils i d‘edats i aconseguir un 
ambient festiu per a tota la ciutat 
al voltant de la dansa.

A partir de les 12.00h i a la 
plaça Germinal Ros, just a da-
vant del teatre, es presentà  el 
projecte Lloret Balla, una inici-
ativa liderada per la coreògrafa 
Elisa Huertas, que portava qua-
tre mesos assajant amb un col-
lectiu de persones que fins ara no 
havien ballat i que van oferir una 
coreografia a tots els assistents.

Un cop llegit el Manifest del 
Dia Mundial de la Dansa, tam-
bé a la plaça del teatre, la com-
panyia de dansa Los Moñekos 
va oferir l’espectacle Amortal 
Combat. Un espectacle de dan-
sa que combina ritme trepidant, 

humor absurd i acció física, in-
gredients consubstancials de les 
creacions d’aquesta companyia 
de dansa catalana. Amortal 
Combat és dansa i és teatre a 

càrrec de dos ballarins que te-
nen el domini absolut de la tèc-
nica, del llenguatge corporal i la 
capacitat de crear un llenguatge 
propi, personal i irònic. yy

LLORET DE MAR

La Secció de Promoció Eco-
nòmica de l’Ajuntament de Llo-
ret de Mar, a través del Programa 
Enfeina’t del servei d’Ocupació 
de Catalunya, ha contractat un 
total de quatre informadors cí-
vics que des de principis de maig 
recorren la població amb l’objec-
tiu de dur a terme tasques infor-
matives a visitants i residents, i 
ajudar a combatre actituds incí-
viques que vagin en detriment 
del bon manteniment de les plat-
ges i l’espai públic. 

Aquest programa, cofinançat 
per la Generalitat de Catalunya i 
el govern central, té una durada 
de 6 mesos.

L’objectiu és posar en conei-
xement de tothom els recursos i 

serveis de la població, informar 
sobre les ordenances que regulen 
la convivència, vetllar pel man-
teniment de l’espai públic, així 
com sensibilitzar la ciutadania 
sobre qüestions mediambientals 
i de civisme. La finalitat última 
és millorar l’experiència de gaudi 
dels espais públics, posar en valor 
els recursos locals, i evitar con-

ductes incíviques que es puguin 
produir per part dels ciutadans 
informant d’una manera pedagò-
gica i educativa.

Per altra banda, també està 
prevista, per a principis de juli-
ol, la contractació dins del ma-
teix programa de vuit persones 
de personal de manteniment. En 

aquest cas, i amb la mateixa línia 
de treball que els informadors cí-
vics, aquestes persones desenvo-
luparan tasques de manteniment 
i reparació de l’espai públic.

Segons paraules del regidor 
de Promoció Econòmica, Jor-
di Orobitg, “el 2017, mitjançant 
programes de foment de l’ocupa-

ció, l’Ajuntament va contractar 
un total de 42 persones. Això ens 
permet inserir socialment i labo-
ralment els beneficiaris dels pro-
grames, que milloren substan-
cialment les seves competències 
i, per tant, les seves futures pos-
sibilitats de treball i alhora l’ad-
ministració presta més i millors 
serveis a residents i visitants”.

El programa ENFEINA‘T està 
destinat a l’acompanyament en 
la inserció laboral i la contrac-
tació de persones desocupades 
de llarga durada, amb l‘objectiu 
de millorar la seva ocupabilitat, 
trencar amb la seva situació de 
desocupació per evitar així la 
cronificació del seu estat i facili-
tar-los experiència professional 
per a la seva inserció laboral. yy

«Duen a terme tasques 
informatives i ajuden 
a combatre actituds 

incíviques»

«Pel mes de juliol està 
prevista la contractació 

dins del mateix programa 
de vuit persones de 

manteniment»
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Imatge cedida pel SSID i logo de la Corporació

Indignació entre la societat catalana. Foto ACN

Amplien el servei d’atenció a pacients en situació 
de final de vida 

Rebuig a la sentència de La Manada

SELVA - MARESME

El Servei de Suport Immediat a 
Domicili per a persones en situació 
de final de vida (SSID) s’ha ampliat 
aquest mes d’abril a les poblacions 
de la Selva Marítima. Això és de-
gut a la incorporació al projecte de 
la Fundació Miquel Valls i a l’am-
pliació de  pressupost per part de 
l’Associació de Voluntaris i Amics 
de l’Hospital de Calella (AVAH).

Aquest projecte, coordinat per 
la Corporació de Salut del Ma-
resme i la Selva (CSMS) i finançat 
per AVAH, Fundació ONCOLLI-

GA Barcelona, i ara la Fundació 
Miquel Valls, ha atès en 6 anys de 
funcionament a 450 persones, do-
nant suport als pacients i a les seves 
famílies.  

 
El servei consisteix en l’atenció 

a pacients en els seus últims dies de 
vida d’un cuidador especialitzat en 
cures pal·liatives a domicili. El per-
fil del pacient atès és el de malalts 
crònics complexos, amb processos 
oncològics avançats o amb malal-
ties degeneratives avançades que 
precisen un recurs de suport per-
sonal domiciliari urgent. El servei 
pretén oferir una atenció integral 
del malalt incloent aspectes físics, 
emocionals, socials i espirituals. 
En aquest sentit, el suport perso-
nal al malalt pot incloure la higi-

ene, l’alimentació, la supervisió de 
la medicació, cures no complexes, 
acompanyament, etc

El servei s’activa en menys de 
48 hores, no té cost per a les famí-
lies, però està limitat a 30 dies. A 
més, no és substitutori de serveis 
públics i/o privats paral·lels. Des 
de la Corporació es valora cada 
cas individualment i es decideix en 
quins casos s’activa el servei. Per 
tenir dret a optar-hi, el pacient ha 
d’estar inclòs en el Programa PA-
DES de la Corporació. yy

SELVA / MARESME

Només fer-se pública la sen-
tència de l’anomenat cas de La 
Manada, les mostres de rebuig i 
indignació van ser immediates. 
El mateix dia hi va haver concen-
tracions a les portes dels ajunta-
ments. Posteriorment s’han posi-
cionat polítics i juristes.

La sentència de l‘Audiència de 
Navarra considera que els fets van 
ser un abús sexual continuat i no 
una violació. A més, hi ha un vot 
particular d’un dels jutges, que de-
fensava l’absolució. La pena dictada 
per l‘Audiència, nou anys, és molt 
menor a la sol·licitada per la Fisca-
lia –prop de 23 anys per diversos 
delictes- i per l‘acusació particular 

25 anys. A més, sol·licitaven una 
indemnització de 100.000 i 250.000 
euros per a la víctima, que finalment 
ha quedat reduïda a 50.000 euros. 

Els fets es van produir durant 
els Sanfermines del 2016 quan els 
cinc membres del grup conegut 
com La Manada va violar una 
jove, que aleshores tenia 18 anys, li 
van sostreure el mòbil i van enre-
gistrar l‘agressió.

Les queixes ciutadanes també 
es van fer veure i sentir a les ma-
nifestacions organitzades amb 
motiu del Primer de Maig. En po-
ques hores es van recollir en una 
plataforma digital més de 600.000 
signatures contra la resolució. yy

Tel. 717 712 232 - Vinyes a Blanes, paratge Font d‘en Nàpols

«En 6 anys ha arribat a 
450 persones de l’Alt 

Maresme»

«Per tenir dret a optar al 
servei, el pacient ha d’estar 

inclòs en el Programa 
PADES»



LA MARINA   9MAIG DE 2018

Pep Guardiola i el Girona FC ambaixadors de la 
Costa Brava a Anglaterra 

8a edició del Birrasana

MANCHESTER

Cent trenta agents de viatges 
d’agències generalistes i de l’ope-
rador Jet2Holidays, al costat de 
periodistes esportius i de mitjans 
de comunicació de turisme del 

nord d’Anglaterra, han assistit a 
un cicle de tallers i presentacions 
per promocionar l’oferta turística 
gironina al mercat britànic.

Aquesta acció s’ha fet apro-

fitant el vincle existent entre els 
clubs de futbol Manchester City 
i Girona FC, i gràcies a l’acord de 
patrocini vigent entre la Diputació 
de Girona i el Girona FC, per tal 
de promocionar Girona i la marca 

Costa Brava en el mercat britànic.

En la salutació als assistents, 
Jaume Dulsat, vicepresident del 
Patronat de Turisme Costa Brava 
Girona, va manifestar “aquesta és 
una acció turística de primer ni-
vell. Expliquem la destinació, les 
connexions i els paquets turístics, 
i reforçar-ho amb paraules de Pep 
Guardiola és fantàstic”. 

Seguidament, el president del 
Girona FC, Delfí Geli, va comen-
tar “estem contents i orgullosos 
de representar la nostra ciutat i les 
nostres comarques. El Girona és 
un valor per a la Costa Brava i el 
Pirineu de Girona, i volem estar 
al seu costat”. Geli ha remarcat 
“accions com aquestes ajuden a 
fer que ens visiti molta gent i això 
facilita que coneguin l’experièn-
cia de venir a Montilivi”.

Finalment, Pep Guardiola, 
tècnic del Manchester City i am-
baixador de la Costa Brava i el 

Pirineu de Girona, va dirigir-se 
als assistents amb el missatge “us 
convido, a tots, a anar a la Costa 
Brava, el millor lloc de Catalunya 
per anar de vacances”.

A l’acte promocional també 
hi va participar Pere Guardiola, 
propietari del Girona FC, entre 
altres directius d’ambdós clubs 
de futbol.

Les empreses gironines par-
ticipants eren Costa Brava Verd 
Hotels, Hotel Carlemany, Hotel 
Ciutat de Girona, Melià Giro-
na, Illunion Hotels, Xon’s Hotel 
Spain, les oficines de turisme de 
Platja d’Aro, Blanes, Palafrugell i 
Lloret Turisme, l’agència Traditi-
onal Tours i el Girona FC.

D’acord amb el Pla d’Accions i 
Objectius 2018 del Patronat de Tu-
risme Costa Brava Girona, s’esta-
bleix com a mercat estrella el mer-
cat emissor de turisme britànic per 
a les destinacions gironines. yy

LLORET DE MAR

El festival de referència de cer-
vesa artesana de la Costa Brava, el 
Birrasana, s’ha celebrat amb èxit 
per segona vegada a Lloret de Mar.

L’associació Birrasana i Cer-
vesa Marina han organitzat aquest 
esdeveniment amb el suport de 
l’Ajuntament de Lloret de Mar i el 
Patronat de Turisme Girona Costa 
Brava i la col·laboració de la Dipu-
tació de Girona, Simply Hops i el 
Consell Comarcal de la Selva.

El Birrasana es va situar a l’apar-
cament de Sa Caleta i va ocupar un 
total de 4.000 m2. La carpa central, 
de 1.200 m2 , acollia els 30 expositors 
de cervesa nacionals i estrangers. 

El festival Birrasana ofereix en 
cada edició un espai a través del 

qual es fan sessions de maridatge 
i tast de les diferents cerveses ar-
tesanes participants amb produc-
tes de qualitat, així com xerrades 
de professionals. 

A l’exterior de la carpa hi ha-
via oferta gastronòmica dels food 
trucks, menjar vegetarià, vegà, per 
a celíacs i moltes altres opcions. 
A l’altre extrem de la carpa, es va 
muntar un parc infantil. Els orga-
nitzadors van apostar un any més 
per la música en directe.

L’Espai Tast va servir per pre-
sentar els diferents productes que 
contenen el segell agroalimentari 
GIRONA EXCEL·LENT de la Di-
putació de Girona, a més de pro-
ductes de proximitat i km 0 del 
programa Localitza, del Consell 
Comarcal de la Selva. yy

Jaume Dulsat i Josep Guardiola. Foto Juanma Ferre

Acte de presentació de la 8a edició. Foto M.A. Comas
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Exposició a la Biblioteca de Lloret. Foto M. A. Comas

Acte d’homenatge i record al cementiri. Foto Fundació Carl Faust

Dia Mundial del Parkinson

Homenatge a Carl Faust

LLORET DE MAR - BLANES

Com cada any, l’Associació 
Catalana de Parkinson Blanes la 
Selva-Alt Maresme ha organitzat 
una sèrie d’activitats per celebrar 
el dia mundial d’aquesta malaltia 
que es commemora l’11 d’abril. 

Les activitats van començar a 
principis d’abril amb un espectacle 
de dansa al Teatre de Blanes. Dies 
més tard, l’Auditori del Centre Ca-
tòlic va acollir una conferència de 
la doctora Àngels Bayés, recone-
guda neuròloga de la Clínica Tek-
non de Barcelona, que va parlar de 

“Parkinson entre parella i relació”.

Una altra de les xerrades va ser 
“La importància de la rehabilita-
ció en el Parkinson”, feta per les 
professionals que treballen a l’as-
sociació, a la biblioteca de Lloret 
de Mar. També a la mateixa bibli-
oteca es va fer una exposició gràfi-
ca amb el nom “Què és la malaltia 
de Parkinson”.

Aquest abril també han apro-
fitat per fer una jornada de por-
tes obertes perquè la gent pugui 
conèixer més a prop les instal·la-

cions de l’entitat a Blanes i infor-
mar-se de la feina que fan.

Fa 13 anys que funcionen com 
associació pròpia. El seu objec-
tiu és donar suport als malats de 
Parkinson i a les seves famílies.

La presidenta d’ACAPBLA-
NES, Antònia Escalé, creu que 
l’atenció que donen als pacients 
i familiars hauria d’estar coberta 
per la sanitat pública “ja que re-
alitzem tasques terapèutiques i 
psicològiques que actualment no 
estan cobertes”. yy

BLANES

Com cada 24 d’abril, la Fun-
dació Carl Faust ha commemorat 
l’aniversari de la mort del seu fun-
dador amb una ofrena floral al ce-
mentiri de Blanes, on s’hi reunei-
xen patrons de la Fundació Carl 
Faust, personal del Jardí Botànic 
Marimurtra i alumnes de l’Escola 
Carles Faust de Blanes. Al migdia, 
es va fer un homenatge davant de 
l’estàtua de Carl Faust situada al 
passeig de Mar de Blanes, al qual 
s’hi va sumar  l’alcalde de Blanes, 
Mario Ros.

Carl Faust va morir a Blanes 
el 24 d’abril de 1952 deixant com 
a principal llegat el Jardí Botànic 
Marimurtra. Per tant, enguany 
s’ha commemorat el 66è aniver-
sari de la seva mort.

Carl Faust va ser un empresa-
ri alemany i fill adoptiu de Bla-
nes, localitat on va dur a terme el 
seu somni: la creació d’un jardí 
botànic de referència no només 
en l’àmbit estatal, sinó també 
en l’àmbit científic europeu. Des 
del moment que es va retirar als 

50 anys, el 1924, Carl Faust va 
dedicar la seva vida a la creació 
del Jardí Botànic Marimurtra, 
actualment un dels dos únics 
jardins botànics de Catalunya 
(juntament amb el de Barcelona) 
i l’únic situat a la Costa Brava.

El 1951, Carl Faust va crear 
la Fundació Carl Faust, a qui va 
llegar el seu patrimoni amb l’en-
càrrec de seguir l’acompliment 
del seu objectiu vital: fer que Ma-
rimurtra fos un jardí botànic de 
referència. yy

Aquest espai està disponible

per a la vostra empresa

Tel. 972 33 45 00
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Presentació dels números 2018. Foto Yoyo

Pressupost 2018: pendents de les negociacions
BLANES

La situació política de l’Ajun-
tament de Blanes amb un govern 
de 4 membres i un total de 8 grups 
en el plenari, fa complicat pren-
dre cap decisió, una complicació 
que es multiplica si es tracta del 
pressupost i ens trobem a un any 
de les eleccions municipals (maig 
2019). El pressupost 2018, s’havia 
d’haver aprovat a finals del 2017, 
tal i com havia passat en els dar-
rers exercicis. En aquell moment, 
però, estàvem en plena campanya 
del 21-D. Coincidint amb el can-
vi d’any, també hi va haver canvi 
d’alcalde després que el govern 
quedés totalment esmicolat amb 
les renuncies d’ERC i CiU.

Des de fa unes setmanes, però, 
ja hi ha sobre la taula una propos-
ta presentada pel govern del PSC. 
El regidor responsable de l’àrea, 
Nicolàs Laguna, la va presentar 
en una Audiència Pública feta a la 
Sala de Plens el 24 d’abril.

“El PSC de Blanes no porta-
rà el pressupost a ple fins que no 
tingui garantida la seva aprova-
ció”, explicava en aquell moment 
el regidor socialista. La primera 
oportunitat era al ple d’abril. La 
proposta formava part de l’ordre 
del dia, “però es va retirar perquè 
no hi havia majoria per tirar-lo 
endavant”, segons va explicar l’al-
calde Mario Ros. “Ho intentarem 
al ple de maig, o abans en un d’ex-
traordinari, si trobem els suports 
necessaris”, apuntava.

Els pressupostos presentats 
pel PSC per aquest 2018 sumen 
53.230.814 €, més de set milions 

d’euros incrementats en relació a 
les despeses de l’any passat.

Pel que fa al capítol d’inver-
sions, els pressupostos d’aquest 
2018 registren un sensible aug-
ment respecte l’any passat, ja que 
les d’enguany seran de 5.659.000 € 
(sempre que s’aprovin), i en canvi 
al 2017 van ser de 1.350.000 €. La 
partida més destacada es destina-
rà a renovar l’enllumenat públic, 
amb 3.745.000 €, una millora que 
es cobrirà a través d’un crèdit de 
l’Institut per a la Diversificació i 
Estalvi de l’Energia (IDAE) de 3,74 
MEUR a retornar sense interessos.

La projecció de les despeses 
per al 2018 van condicionar haver 
d’augmentar els ingressos princi-
palment recollits a les ordenances 
fiscals aprovades en el ple del no-
vembre passat. Prop del 70% de les 
despeses de l’Ajuntament de Bla-
nes (el 67,53%) estan cobertes per 

ingressos tributaris. D’altra banda, 
en aquest mateix capítol d’ingres-
sos destaca l’increment dels diners 
procedents de la Taxa Turística, 
que passen dels 70.000 euros re-
buts l’any passat fins els 200.000 
euros d’enguany, destinats ínte-
grament a despeses d’aquest sector 
econòmic.

En l’àmbit de les despeses, les 
majors quantitats corresponen a 
béns i serveis, amb 25,04 MEUR, 
i personal, de 14,92 MEUR. En 
aquest darrer concepte, Nicolás 
Laguna ha remarcat l’important 
increment del  nombre de perso-
nes que s’han pogut contractar a 
través dels plans d’ocupació tem-
porals, una seixantena de llocs 
de treball, així com l’increment 
de l’IPC pactat a nivell estatal, la 
continuïtat del Pla de Carrera Pro-
fessional o bé totes les millores 
pactades amb els sindicats repre-
sentants de la plantilla municipal.

D’altra banda, en el capítol 
de Despeses Generals el tinent 
d’alcalde d’Hisenda ha explicat 
el gran esforç esmerçat per re-
forçar totes les partides relaci-
onades amb els Serveis Socials, 
havent-les incrementat en gai-
rebé el 33% respecte al 2017 per 
cobrir necessitats d’habitatge, 
assistència domiciliària, atenció 
a la dona, etc.

Com que el pressupost arriba 
amb l’any ja començat, es dispo-
sa de les dades de tancament de 
l’exercici anterior. L’endeutament 
a 31 de desembre era de 23 mili-
ons, una xifra que pujaria als 37, 
si es desencalla el crèdit que es va 
plantejar per pagar la Ciutat Es-
portiva. L’índex d’endeutament a 
finals del 2017 era del 50’04%, “el 
millor fins ara”, segons Laguna.

Si tira endavant el crèdit de 
l’ICF per a la Ciutat Esportiva, 

a finals del 2018, l’endeutament 
superaria el 80%.

En aquests moments, Blanes 
paga als proveïdors a 66,5 dies, 
30 per presentar la factura i 36,5 
per fer el pagament de mitjana.

Des del 2 de gener, com mar-
ca la llei, l’Ajuntament funciona 
amb el pressupost anterior pror-
rogat. “Les depeses corrents són 
les mateixes. No es pot tocar res 
fins que aprovem el  nou pressu-
post”, adverteix Laguna.

MOCIONS ABRIL

A la part de control del ple 
d’abril, hi havia quatre mocions. 
La primera, de C’s, per a la pre-
venció, educació i conscienciació 
sobre l’obesitat i la diabetis, es va 
aprovar per unanimitat. La se-
gona, presentada per ICV-EUiA, 
Batega per Blanes, ERC i la CUP 
amb motiu de la celebració de l’1 
de maig, per la reconquesta dels 
drets dels treballadors i treballa-
dores, es va aprovar amb l’abs-
tenció de C’s i el vot en contra 
del PP. 

La tercera moció presentada 
per ICV-EUiA i Batega perquè 
l’Ajuntament reivindiqui la me-
mòria de Marcelino Camacho en 
el centenari del seu naixement, 
la van recolzar PSC, ICV-EUiA, 
PDeCAT, ERC i Batega (16 vots), 
mentre que C’s, CUP i PP (5 vots) 
es van abstenir. Per últim, la pro-
posta d’acord d’ERC per denun-
ciar la criminalització que està 
fent dels CDR l’aparell de l’estat 
espanyol es va aprovar amb els 
vots en contra de PP i C’s, i l’abs-
tenció del PSC. yy

«La proposta es va retirar 
del ple d’abril perquè no 

hi havia la majoria per 
aprovar-la»

«Les inversions previstes 
pugen a 5,6 MEUR»
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Els Tres Tombs “500 anys de protestantisme”

LLORET DE MAR

El diumenge 22 d’abril es van 
celebrar els Tres Tombs de Sant 
Antoni, patró dels animals, a 
Lloret de Mar. Tot i que la diada 
és el 17 de gener, diverses pobla-
cions de les comarques gironines 
es coordinen per tal de facili-
tar-hi l’assistència de diverses 
hípiques del territori.

La concentració de genets es va 
fer a la Font de Kaikuta a primera 
hora del matí.

A les 11.30 h s’arribà davant 
l’església parroquial i es beneïren 

tots els animals, ja fossin de tre-
ball o de companyia.

A continuació hi va haver la 
cercavila amb els Tres Tombs i per 
tancar l’acte, a la plaça de l’Esglé-
sia, sardanes a càrrec de la Cobla 
Santa Maria de Blanes. El genets 
i els seus cavalls van passar pels 
carrers més cèntrics, inclosa la fa-
çana marítima, generant la curio-
sitat de lloretencs i visitants.

Aquest és  un acte organitzat 
per Agricultors de Lloret amb la 
col·laboració del Club Hípic Lloret 
i l’Ajuntament de Lloret de Mar. yy

LLORET DE MAR

La Sala d’Actes del Club Mari-
na – Casinet de Lloret de Mar  va 
acollir la conferència del polític i 
professor Josep Lluís Carod-Rovi-
ra sobre “500 anys de protestantis-
me”, coincidint amb els 500 anys de 
l’inici de la reforma de Luter. 

L’objectiu dels organitzadors, 
“tenir una idea general d’un fet que 
va motivar un trencament dins del 
cristianisme que ha pesat en l’evo-
lució del pensament arreu del món”. 

Josep Lluís Carod-Rovira 
(Cambrils 1952), fou exvicepresi-
dent del govern de la Generalitat de 
Catalunya de 2006 a 2010, conse-
ller en cap de 2003 a 2004, diputat 
al Parlament per ERC i president 

d’aquest partit entre 2004 i 2008. 

És llicenciat en filologia catala-
na per la Universitat de Barcelona. 
Va ser tècnic superior de Planifi-
cació Lingüística de la Generalitat 
(1981-1988) i cap dels Serveis Ter-
ritorials de Cultura de Tarragona 
(1982-84).

És autor de diversos llibres: 
Rovira i Virgili i la qüestió naci-
onal (1981), Marcel·lí Domingo, 
de l’escola a la República (1988), 
Tornar amb la gent (1997), Jubi-
lar la transició (1998), El futur a 
les mans (2003), 2014. Que parli el 
poble català (2008) i el de Els pro-
testants, que ha tret recentment. 
Col·labora habitualment en di-
versos mitjans de comunicació. yy

Benedicció dels animals. Foto M.A. Comas

Parc de gossos de Mas Moixa. Foto Aj. Blanes

Carod Rovira a Lloret. Foto M.A. Comas

Consulta sobre les zones 
d’esbarjo per a gossos 

BLANES

L’Ajuntament de Blanes, a 
través de l’Àrea de Participació 
Ciutadana i el suport de l’Àrea de 
Medi Ambient, ha posat en mar-
xa durant aquest mes de maig un 
procés de consulta pública obert 
a tota la ciutadania. L’objectiu és 
que es facin les aportacions que 
es vulguin en relació al reglament 
d’ús dels espais públics urbans 
habilitats per als gossos a Blanes. 

Actualment la normativa està 
en procés d’elaboració, en base a 
les aportacions que han fet tèc-
nics i polítics. 

Ara, per poder incorporar 
suggeriments i aportacions, s’ha 
obert el procés de consulta públi-
ca per conèixer l’opinió tant dels 
usuaris i entitats com de la ciuta-
dania en general. El punt de par-
tida és l’avantprojecte, que ja està 
en format esborrany, així com 
l’acta de treball de la comissió 
redactora que es va aprovar a fi-

nals de març. Tots dos documents 
són accessibles a la plana princi-
pal del web de l’Ajuntament de 
Blanes: https://www.blanes.cat/
docweb/participa.esbgossos 

Un cop s’hagi llegit la docu-
mentació, la mecànica per po-
der fer aportacions és fàcil, de 
manera que tothom qui vulgui 
participar té tres opcions al seu 
abast. La primera és enviant un 
correu electrònic indicant el nom 
i cognoms i DNI, o bé el nom i 
NIF de l’entitat a qui es represen-
ta, si és aquest el cas. La segona 
possibilitat és presentant una 
instància a l’Oficina de l’AMIC, 
als baixos de l’Ajuntament de 
Blanes, i la tercera omplir un for-
mulari al qual s’accedeix a través 
d’aquest enllaç:
ht t ps : //goo.g l /for ms/QPRu-
m631IG9PlaTB3 

Hi ha temps per participar i 
fer aportacions fins l’1 de juny, 
quan s’analitzaran totes les pro-

postes per estudiar si s’incorpo-
ren al reglament definitiu. Fins al 
moment, a Blanes hi ha en fun-
cionament dues àrees d’esbarjo 
per a gossos als barris de Mas 
Moixa i Quatre Vents. Mentre no 
s’aprovi la normativa definitiva, 
a l’entrada dels dos espais s’hi 
ha penjat cartells temporals amb 
tres indicacions bàsiques. 

La primera és que es prohi-
beix l’entrada al recinte de fe-
melles en zel. La segona, que els 
gossos catalogats com a poten-
cialment perillosos han d’estar 
a l’interior del recinte portant 
sempre posat el morrió, sense 
cap excepció. I, per últim, la ter-
cera indicació que cal seguir en 
cas que es vulgui utilitzar l’àrea 
d’esbarjo, és l’obligatorietat dels 
amos dels gossos de recollir els 
excrements que generin les res-
pectives mascotes, així com di-
positar-los a les papereres que hi 
ha instal·lades a l’interior de les 
zones per aquesta finalitat. yy
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Delta Riu Tordera. Foto Aj. Blanes

Taula de Treball del Delta de la Tordera
SELVA - MARESME

La Sala de Plens de l’Ajun-
tament de Blanes va acollir a 
finals d’abril una nova reunió 
per continuar fent realitat la 
Taula de Treball del Delta de la 
Tordera, un projecte que suma 
els objectius comuns de quatre 
municipis de la conca: Malgrat, 
Blanes, Palafolls i Tordera. A 
diferència de les anteriors tro-
bades, en aquesta ocasió només 
estaven cridats a participar-hi 
representants polítics dels qua-
tre ajuntaments implicats. 

El tema de debat central va 
ser el document de constitució 
formal i el reglament de funci-
onament, amb l’objectiu que la 
propera trobada de la Taula de 
Treball del Delta de la Tordera 
tingui lloc a mitjans del proper 
mes de juny, abans de Sant Joan. 
Es dona aquest marge de temps 
perquè a partir d’ara es tracta 
de què s’aprovi el document de-
finitiu consensuat entre totes les 
parts. S’haurà d’aprovar en els 
respectius plens municipals dels 
quatre municipis. Actualment la 

taula està constituïda de facto i 
tan sols manca que es faci de ma-
nera formal i oficial. 

Durant la sessió es van trac-
tar les esmenes presentades a la 
proposta original que es va fer 
arribar als càrrecs electes. Una 
de les qüestions que va generar 
més debat va ser la possibilitat 
d’alterar el nom de l’organisme 

perquè passés a dir-se Taula de 
Treball del Delta i la Conca de 
la Tordera, una proposta que en 
principi no va acabar prosperant. 
També es va recordar la necessi-
tat que en un futur es vetlli tam-
bé per la situació que es pateix al 
cabdal alt del riu. 

Aquest òrgan es considera 
com un espai de governança ne-

cessari per al desenvolupament 
del procés de planificació integral 
del territori deltaic i el litoral de 
la conca de la Tordera. L’objectiu 
és poder recuperar els equilibris 
ecològics i socials d’aquest espai 
natural i reduir la seva vulnerabi-
litat al canvi climàtic. Es vol as-
solir mitjançant un pla d’actuació 
integral de recuperació del delta 
de la Tordera, de la platja i del del-

ta de Malgrat, així com la platja 
de S’Abanell de Blanes. 

Per això, es tractaria que 
aquest pla contemplés totes les 
mesures necessàries per retornar 
l’equilibri del delta i les platges, 
així com que coordini les figu-
res de planejament i protecció 
conjunta. També es compta amb 
col·laboracions de projectes espe-
cífics i/o entitats de recerca com 
el Centre d’Estudis Avançats de 
Blanes, (CEAB), on precisament 
va tenir lloc la segona trobada de 
la Taula de Treball del Delta de la 
Tordera.

L’estructura de la taula inte-
gra com a membres un consell 
regidor, un comitè d’autoritats 
competents i els participants, 
amb la finalitat de generar un 
òrgan participatiu transparent 
i funcional. Del què es tracta és 
d’emprendre un procés de plani-
ficació estratègica per a la recu-
peració dels equilibris ecològics 
i socials del territori deltaic, la 
principal finalitat. yy

«Formen part de la taula: 
Blanes, Tordera, Malgrat i 

Palafolls»
«Hi haurà un consell 
regidor, un comitè 

d’autoritats competents i 
els participants»

51è Aplec de la 
Sardana 

LLORET DE MAR

El primer diumenge de maig es 
va celebrar, com marca la tradició, 
una nova edició del tradicional Aplec 
de la Sardana de Lloret de Mar.

Hi van participar les cobles La 
Flama de Farners, Ciutat de Girona 
i La Principal del Llobregat que van 
interpretar un total de 30 sardanes.

Al migdia hi va haver el dinar 
popular cuinat pel Xino-Xano. Al 
llarg del dia també hi va haver ac-
tivitats per a la mainada i altres ele-
ments que van completar la festa. 

En l’apartat d’homenatges, en-
guany el protagonista ha estat Mar-
cel Sabaté i Reixach, director d’or-
questra. L’altre protagonista ha estat 
Jordi Rocas Palau, que pocs dies 
abans havia rebut el guardó Sa Ga-
vina per la seva implicació en la vida 
cultural i social de Lloret de Mar, 
destacant, entre moltes altres acti-
vitats, la seva activitat sardanística 
(veure la contraportada d’aquesta 
mateixa edició, pàg. 32).

El dia abans a la nit, La Principal 
del Llobregat va oferir el tradicional 
concert de la vigília. yy

La pluja va obligar a fer l’Aplec al pavelló. Foto M.A. Comas
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Acte on es van decidir les deu propostes finalistes. Foto M.A. Comas

Intervenció de Maria Dolors Oms al plenari. Foto Yoyo

Pressupostos participats 2018

Demanen la Creu de Sant Jordi per ASPRONIS

LLORET DE MAR

Els pressupostos participats 
2018 de Lloret de Mar segueixen 
el seu camí. Enguany no s’ha di-
vidit el poble en zones i l’obra 
que es farà pot tenir un pressu-
post màxim de 500.000 euros i 
es pot situar a qualsevol indret 
de la vila.

Després de la valoració de la 
Comissió Tècnica dels Pressu-
postos Participats 2018, 43 pro-
postes d’un total de les 95 que es 
van plantejar van superat els cri-
teris per ser una proposta vàlida 
per als Pressupostos Participats 
d’enguany.

Les 52 propostes considera-
des no viables per no seguir els 
criteris previstos pels Pressupos-
tos Participats 2018, ho han estat 
pels següents motius:

• 16 estan previstes o s’estan rea-
litzant per part de l’Ajuntament.

• 15 no són de competència mu-
nicipal.

• 9 superen els 500.000 €, quanti-
tat màxima que podien tenir les 
propostes.

• 6 no són inversió.

• 3 no respecten el marc legal.

• 2 no són viables tècnicament.

• 1 es considera ja realitzada.

De les 43 idees seleccionades, 
per ser similars, 28 es van poder 
fusionar entre elles. Per tant, el 21 
d’abril, una concorreguda assem-
blea de veïns va poder triar deu 
opcions d’entre 25 propostes.

Aquestes 25 propostes vàli-
des feien referència a àmbits di-
versos com espai públic i enjar-
dinament, medi ambient i parcs, 
equipaments municipals i mobi-
litat i accessibilitat.

Després del debat i la votació, les 
deu propostes finalistes han estat:

1 - Instal·lació  de  càmeres  de  
videovigilància  a  diverses  ur-
banitzacions, connectades amb 
el servidor de la Policia Local.

2 - Construcció de rotonda a 
l’encreuament de la carretera de 
Tossa (Gi682) amb Canyelles.

3 - Creació d’un parc d‘educació 
ambiental al Turó d‘en Buc.

4 - Construcció d‘una nau per a 
ús “d‘hotel d‘entitats”.

5 - Millora de la mobilitat en 
carrers, voreres i accessibilitat al 
nucli antic.

6 - Millores a les instal·lacions es-
portives.

7 - Renovació del paviment del 
passeig de la platja de Fenals.

8 - Condicionament del passeig 
marítim i sa Caleta..

9 - Creació d‘una escola/conserva-
tori municipal de música i dansa.

10 - Remodelació de la pista es-
portiva de sorra del Pere Torrent.

Estan col·locades de major a 
menor nombre de suports. Ara, 
però, qui decidirà quin projecte 

tirarà endavant serà la ciutadania 
entre l’1 i el 15 de juny.

El regidor de Participació 
Ciutadana, Josep Lluís Llirinós, 
agraeix a totes les persones que 
han entrat propostes a la platafor-
ma, ja que en general, “totes són 
molt encertades i aporten molt 
valor al municipi”. yy

SELVA - MARESME

Blanes demana a la Genera-
litat que concedeixi la Creu de 
Sant Jordi a ASPRONIS, una en-
titat que fa 50 anys que treballa 

amb discapacitats intel·lectuals 
de la Selva i el Maresme, des del 
naixement fins a l’edat adulta a 
nivell assistencial, laboral i es-
portiu.

La petició, aprovada per una-
nimitat del plenari, es fa per re-
conèixer la tasca feta en aquest 
camp durant cinc dècades.

L’alcalde Mario Ros va que-
dar impressionat quan va visi-
tar l’entitat quan va ser regidor 
d’Acció Social. “La tasca que es fa 
o la veus o no saps realment tots 
els serveis que ofereixen i la im-
plicació dels seus treballadors”.

Va seguir la sessió plenària 
Maria Dolors Oms, la presiden-
ta de la Fundació ASPRONIS i 
exalcaldessa de la vila. Tot i que 
no estava previst inicialment va 
intervenir asseguda al costat de 
l’actual alcalde. “L’entitat la van 
posar en marxa els mateixos pa-
res i el 1992 es van crear les fun-
dacions, es va passar d’un treball 
més paternalista a un altre de 

més professional. En aquest sen-
tit, vull destacar la implicació de 
tots els treballadors. Ho fan per 
vocació i tenen una gran comu-
nió amb tots els nanos”.

Malgrat la unanimitat i la 
coincidència en el reconeixe-
ment a la feina feta, des de la 
CUP es va demanar que a nivell 
global,  es treballi per millorar 
les condicions laborals de les 
persones discapacitades. Joan 
Rota explicava que, “hi ha certs 
aspectes relacionats amb els 
treballadors discapacitats que 
cal analitzar i millorar. Des del 
2009, els convenis no s’han ac-
tualitzat. En aquest camp hi ha 
molta feina per fer”.

Oms va assegurar que és un 
tema que es treballa amb el go-
vern català i central, però que,  

se’ls ofereix el millor que es pot. 
“El nostre gerent treballa aques-
ta problemàtica a Barcelona i 
Madrid. Ara per ara, és el que hi 
ha o s’haurien de quedar a casa”.

La intervenció de la resta de 
regidors va anar dirigida al re-
coneixement, agraïment i felici-
tació, alguns amb relació directe 
per haver-hi treballat o perquè 
algun familiar ho ha fet. Van par-
lar Jordi Urgell (Batega per Bla-
nes), Sergio Atalaya (Cs), Juan-
jo Navarro (PDeCAT), Àngel 
Canosa (ERC), Joan Salmeron 
(ICV-EUiA) i Jordi Blai(PSC).

Diversos grups ja van anun-
ciar que presentaran el mateix 
acord al Consell Comarcal de la 
Selva. A ben segur que d’altres 
municipis on treballa ASPRONIS 
també s’hi afegiran. yy

«Els ciutadans podran 
votar de l’1 al 15 de juny »

«Es van presentar un total 
de 95 idees i ara n’han 

quedat deu »
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Cap de setmana molt familiar 
SELVA - MARESME

L‘Agència Catalana de Turis-
me ha apostat aquesta primavera 
per la promoció del turisme fa-
miliar a 24 destinacions amb dos 
caps de setmana temàtics centrats 
en els nens. Els municipis han 
programat més de 150 activitats 
específiques per a les famílies -des 
de gimcanes a tallers o una festa 
Holi- i més de 220 empreses -del 
sector de la restauració, hoteler o 
empreses de lleure- han ofert pa-
quets de descompte o tracte espe-
cial a les famílies. 

Tot això es coordinà de manera 
conjunta sota l‘acció “Catalunya, 
Hola Família!”. La primera edició, 
centrada en atreure el turisme de 
proximitat, ha tingut com a temà-
tica les llegendes. En aquest sentit, 
també es va crear una aplicació 
per al mòbil que permetia buscar 
i “caçar” éssers màgics -n‘hi havia 
de diferents a cada municipi, a l‘es-
til de “Pokémon Go”- creats per a 
l‘ocasió, per Sergi Zapater. 

L‘acció es va fer del 20 al 22 
d’abril a les  destinacions de cos-
ta entre les que n’hi havia quatre 
del Maresme (Calella, Pineda, 
Malgrat de Mar i Santa Susanna) 
i dues de la Selva (Lloret de Mar i 
Blanes). Del 18 al 20 de maig s’ha 

previst la mateixa acció promocio-
nal a nivell familiar a destinacions 
d‘interior i muntanya. 

ACTIVITATS

A Blanes les activitats van co-
mençar amb la gimcana familiar 
“un grapat de pistes”. També es 
van programar una volada d’estels 
i visites guiades al Jardí Botànic 
Marimurtra.

Lloret de Mar també va tenir 
una gimcana on s’havia de tro-

bar l’exvot perdut. Hi va haver 
diversos tallers de Sant Jordi així 
com un concert per als més pe-
tits i altres activitats com tirolina 
i rocòdrom.

A Malgrat de Mar es van pre-
veure tallers de circ, cant coral i 
exhibicions d’escultura. Es podia 
seguir també l’activitat “Busquem 
la princesa verdadera” pels car-
rers del poble.

A Santa Susanna, a banda de 
la gimcana familiar, destacava la 

diada castellera del diumenge. 

Pineda de Mar apostà per 
conèixer més a fons la ciutat, ja 
sigui amb les rutes programades 
amb el trenet o amb l’activitat 
“Descobreix el cor de Pineda amb 
el pirata Dragut”. També hi va ha-
ver tallers per als més petits, com 
el de roses de paper, el de corones 
de princeses i el taller de barrets i 
màscares.

Calella va optar per la cuina 
amb dues activitats que permetien 

conèixer la gastronomia de Japó 
i Itàlia. També es va fer una festa 
Holi i es va poder visitar la ciutat 
amb rutes guiades en el Carrilet.

PERSONATGES DE LLEGENDA

Els visitants podien capturar 
amb el mòbil la Llopa de Calella, 
el Pirata Dragut de Pineda de Mar, 
la Dona de l’aigua de Santa Susan-
na, el Ratpenat gegant de Malgrat 
de Mar, el Guerrer Invencible de 
Blanes i el Dimoni sense banya de 
Lloret de Mar. yy

Rocòdrom a la plaça de la Vila de Lloret de Mar. Foto M. A. Comas

E. Kryga, C. Mollet, M.A. Maresma i B. Caballero. Foto Aj. Blanes

Volada d’estels a Blanes. Foto Yoyo

“Joves Talents V.6”
BLANES

Carlota Mollet, Brenda Caba-
llero, Eduard Kryga i M. Àngels 
Maresma, quatre joves de Blanes, 
Ucraïna i Barcelona, exposen les 
seves creacions a Casa Saladrigas 
fins al 26 de maig. Es tracta d’una 
mostra que any rere any consoli-
da la seva vocació de ser un tram-
polí, una oportunitat de donar a 
conèixer nous artistes emergents.

CARLOTA MOLLET
(Marketing ming, painting heart 
& travelling soul) 

Aquesta inquieta barcelonina 
de 29 anys, lligada a Blanes des de 
la seva infantesa, va començar a 
estudiar Administració i Direcció 
d’Empreses, però aviat va derivar 
a Màrqueting i Publicitat, perquè 
sempre l’havia atret. 

La seva part de l’exposició 
l’ha titulat Intensitat, i compta 
amb dues vessants. A la primera 
hi ha fotografies passades a tela i 
redibuixades amb acrílic o a l’oli 
amb la tècnica del Transfer. In-
clouen dos tipus de temàtiques: 
dones d’avui dia, segures i inde-
pendents; i paisatges de l’Índia. 
La segona part inclou diversos 
esbossos fets amb carbonets ma-
joritàriament figuratius, alguns 

ràpids i a cop d’ull, i d’altres més 
assossegats, amb la intensitat com 
a denominador comú.

BRENDA CABALLERO
(Il·lustracions de moda i retrats) 

Nascuda a Blanes fa 26 anys, 
des de ben petita, des que recor-
da tenir consciència, la Brenda es 
passava hores i hores dibuixant, 
prenent l’exemple del seu pare, i 
intentant retratar els personatges 

de les pel·lícules de Disney que 
més li agradaven. 

En aquesta exposició, la pri-
mera que fa, ha inclòs il·lustraci-
ons de moda i retrats de perso-
natges que li agraden. Les seves 
il·lustracions representen el ca-
ràcter i l’energia femenina amb 
dones que porten roba on destaca 
el color, les textures i moviments 
que remarquen la bellesa de ca-
dascuna d’elles.

EDUARD KRYGA
(il·lustracions i dibuixos de petit 
i gran format) 

De tots quatre artistes, qui ha 
vingut des de més lluny és l’Edu. 
Nascut a Ucraïna fa 25 anys, va 
passar un temps a Kiev i després 
va venir a Blanes buscant un fu-
tur millor, perquè a Rússia no 
trobava oportunitats per gua-
nyar-se la vida. 

Li encanta fer dibuixos, tant 
tècnics com artístics, i la seva il-
lusió quan els fa és animar a les 
persones perquè vegin les coses 
a través dels seus ulls, des d’un 
punt de vista diferent i variat: tot 
té bellesa.

M. ÀNGELS MARESMA
(Perfils, un projecte d’il·lustració 
molt personal)

Tot i que està formada com a 
Auxiliar de Veterinària, la va vèn-
cer la seva vocació d’artista, deci-
dint-se llavors a estudiar el què 
més li agradava, Disseny Gràfic, 
a l’Escola d’Art d’Olot, on actu-
alment ja està fent el tercer curs. 
Nascuda a Blanes fa 25 anys, des 
de ben petita el món de la creati-
vitat i l’art li van cridar poderosa-
ment l’atenció, considerant el di-
buix après de manera autodidacta 
com el seu gran aliat. 

La seva aportació a l’expo-
sició col·lectiva –la primera on 
participa- l’ha titulat Perfils, un 
projecte d’il·lustració de caràcter 
molt personal nascut l’any pas-
sat a partir d’un autoretrat, que 
ha anat creixent gràcies a totes 
aquelles persones que de manera 
voluntària s’han ofert per ser re-
tratades. yy
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DIRECTORI DE SERVEIS

Reservi espai per al seu establiment 972 33 45 00

Instal·lació dels nous contenidors. Foto Aj.Blanes

Nou model de recollida selectiva a Blanes 
BLANES

L’Ajuntament de Blanes està 
implementant el nou sistema de 
recollida selectiva de deixalles, un 
canvi que suposarà diverses millo-
res. Ho està fent a través de l’em-
presa de neteja Nora, coordinada 
per l’Àrea d’Enginyeria municipal 
i la responsable del Servei de Ne-
teja i Recollida de Residus, comp-
tant amb el suport de les Brigades 
Municipals i la Policia Local. 

La principal diferència és que 
fins ara els camions utilitzaven el 
sistema de recollida posterior i 
superior. Ara passa a ser de càrre-
ga lateral, amb la possibilitat que 
es faci pel costat dret o l’esquerra, 
en funció d’on estan situats els 
contenidors. 

La implantació del nou servei 
consisteix primer en delimitar 
les illes de contenidors arreu de 
Blanes amb elements fixos que 
serveixen de guia al terra per a la 
posterior instal·lació dels conteni-
dors amb un vehicle especialitzat 
amb aquesta finalitat. 

NOUS CONTENIDORS I 
VEHICLES 

El sistema de càrrega late-
ral consisteix en la recollida dels 
residus dipositats en contenidors 
de gran capacitat, de fins a 3.200 
litres. Això permetrà que amb un 
sol contenidor es pugui duplicar 
o triplicar la capacitat d’un dels 
actuals. En total, n’hi haurà 908 
repartits en 300 illes de conteni-
dors: 207 de brossa resta, 174 de 

matèria orgànica, 177 de paper, 
176 d’envasos i 174 de vidre. 

Amb el nou sistema també 
entren en funcionament 6 nous 
camions de càrrega lateral 4 ho 
fan pel costat dret i els altres 2 pel 
costat esquerra. Igualment, hi ha 
1 vehicle per rentar l’interior dels 
contenidors i un altre que actua de 
satèl·lit per poder moure’ls en cas 
que sigui necessari. Aquest nou 
material s’afegeix als nous vehicles 

en funcionament des de principis 
d’any per millorar la neteja viària. 

A banda de la major capaci-
tat per enquibir-hi residus, el nou 
material substitueix un material 
–tant contenidors com camions- 
que estava obsolet, en especial la 
maquinària, que havia esgotat la 
seva vida útil. També hi haurà més 
àrees de selectiva, amb més zones 
on poder abocar el material valo-
ritzable –envasos, vidre i paper i 

orgànica-, en relació al què suposa 
un cost per abocar-lo: la resta. 

Tots els contenidors tenen la 
mateixa forma, tan sols es dis-
tingeix el tipus de brossa que s’hi 
ha de deixar pel seu color extern: 
groc per a envasos, blau per a pa-
per, verd per a vidre, marró per a 
la orgànica i blanc per a la resta. 
Fins ara, la forma dels contenidors 
i el sistema per abocar-hi la deixa-
lla era molt heterogeni. 

Una altra millora és que es 
guanya en agilitat –la operació 
de carregar la brossa dels con-
tenidors es fa en menys temps-, 
així com la reducció del personal 
necessari per fer la recollida d’es-
combraries. Fins ara funcionava 
amb un conductor i dos operaris 
de suport que s’encarregaven de 
fer l’abocament. En canvi, amb el 
nou, és el mateix conductor qui 
s’encarrega de tota l’operació. El 
personal sobrant es destinarà a in-
crementar la neteja viària, segons 
informa l’Ajuntament. yy

Inversió de 3,3 MEUR per canviar més de 900 contenidors i comprar nous camions 

«Els nous contenidors tenen 
molta més capacitat que els 

que hi havien fins ara»
«La càrrega lateral permet 
estalviar temps i personal, 

que es dedicarà a neteja 
viària»
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Reservi espai per al seu establiment 972 33 45 00

RESERVI ESPAI 
PER AL SEU 

ESTABLIMENT

972 33 45 00

30 €
AL MES CONSULTAR 

CONDICIONS

Imatge dels guardonats. Foto M.A. Comas

Nit de la Cultura lloretenca 2018
LLORET DE MAR

Jordi Rocas i Palau s’emporta 
el guardó Sa Gavina de Lloret de 
Mar. Jordi Cervera i Marta Ro-
llan guanyen els premis de Poesia 
i Narrativa. “La llegenda d’Apolo 
i Dafne” és el títol del treball gua-
nyador del Premi Joan Llaverias 
2018 de contes infantils il·lustrats. 
L’autora és Andrea Nicolás i Gon-
zález, de Lloret de Mar. Aquests 
són alguns dels premis i reconeixe-
ments lliurats a la Nit de la Cultura 
lloretenca 2018.

La Nit de la Cultura lloretenca 
ja forma part del calendari d’acti-
vitats cada diada de Sant Jordi, i 
enguany no podia ser diferent.

En el decurs de la vetllada es 
van lliurar els premis del concurs 
literari sobre viatges. Jordi Cerve-
ra i Marta Rollan es van emportar 
els premis de Poesia i Narrativa.

En la categoria de primària, 
cicle mitjà, en narrativa, la gua-
nyadora  ha estat Laia Tamames 
i Marco, de l’escola Esteve Carles 
amb el treball titulat L’aventura pi-
rata, mentre que el premi de poesia 

de primària, cicle mitjà, harecaigut 
a Lloret, el meu poble de Noemí 
Muñoz i Caro de l’Institut Escola.

En categoria de primària, ci-
cle superior, el premi en narrativa 
ha estat per Abril Rius i Urdiales, 
del Col·legi Immaculada. Mentre 
que el premi de poesia ha estat per 
Marek Egusquiza, amb Lloret, el 
meu poble de l’Institut Escola.

En educació secundària, el  
premi en narrativa ha estat per 

Ismael Zaoui i Gonzàlez de l’IES 
Rocagrossa, pel treball titulat Me-
mòries a mitjanit. I el de poesia ha 
estat per M. Carmen Zambrana i 
Soriano, amb Maletes sense obrir 
de l’IES Rocagrossa.

Pel que fa a a Internet i blocs, 
els premis estan dotats amb 250€ 
cadascun. El millor bloc sobre li-
teratura ha estat per Silvia Can-
tos i Bastida, Vilassar deMar, pel 
bloc http://silviacantos.blogspot.
com.es/

Assumpta Margenat i Es-
cobairó, Cardedeu, ha estat ga-
lardonada com a millor bloc de 
creació literària amb https://lli-
bresalfoc.wordpress.com

El millor bloc de viatges ha 
estat per a Meritxell Bastomp-
te Vilà i Genís Mauri Baqueró, 
(Teia) amb https://areveure.cat

Finalment el premi al Millor 
Post sobre Lloret ha estat per 
Carla  Llamas i Pena, de Sant 

Pere de Ribes, titulat Qué hacer 
en Lloret de Mar: https://lamale-
tadecarla.com/que-hacer-en-llo-
ret-de-mar/

 
Jordi Rocas i Palau, un home 

llargament vinculat amb la cul-
tura popular, s’ha emportat el 
guardó Sa Gavina de les arts i 
les lletres. El reconeixement és 
per la seva tasca desinteressada 
en la restauració i manteniment 
de totes les maquetes navals 
que formen part de la col·lecció 
del Museu del Mar o per la seva 
àmplia dedicació al moviment 
sardanista lloretenc, que abasta 
des de l’ensenyament de sarda-
nes fins l’actuació i col·laboració 
en l’organització d’actes d’àmbit 
municipal.

Al llarg de la vetllada es va 
tenir un record per a Manel Bo-
adas, Harry Spaarnay i Miquel 
Juanola, que ens van deixar l’any 
passat, per la seva contribució al 
món de la cultura.

També hi va haver un reconei-
xament per als autors lloretencs 
que han publicat aquests darrers 
mesos i diverses actuacions. yy

«Jordi Cervera i Marta Rollan 
guanyen els premis de 

poesia i narrativa»

«Jordi Rocas i Palau 
s’emporta el guardó Sa 

Gavina»
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Pintura i escultura de Ristol. Foto Aj. Blanes

Per Sant Jordi, llibres, roses  i... moltes coses més. Foto Anna Carlos

“Ets Culpable”, una reflexió 
sobre els 7 pecats capitals

BLANES

Tal com explica Joel Ristol, “Ets 
culpable” és una crítica a l’Església 
Catòlica i a les persones o ideologi-
es que inculquen la culpabilitat en-
tesa com a mitjà de manipulació. 
Per això, prenent com a referent el 
títol amb què es presenta l’exposi-
ció, a través de les obres que om-
plen la sala es fa un recorregut pels 
set pecats capitals: ira, luxúria, en-
veja, supèrbia, gola, accídia, avarí-
cia, o inclús afegeix un vuitè pecat, 

el de ser culpable de ser culpable.

    Joel Ristol, de 17 anys, va co-
mençar a dibuixar i pintar amb el 
seu professor d’art Quico Ros. Fa 
dos anys, cansat de l’art figuratiu, 
va decidir abraçar el món del sur-
realisme, prenent com a referèn-
cies Salvador Dalí, René Magrit-
te, Àngel Planells i M.C. Escher. 
Des de llavors ha estat formant la 
seva pròpia idea del moviment, 
creant un univers personal. 

Com ell mateix explica, una 
creixent teorització sobre la seva 
pròpia obra va fer que a finals de 
l’any passat deixés enrere mol-
tes de les doctrines surrealistes, 
i definís el seu propi mètode de 
creació, el Mètode Associatiu 
Racional. A Blanes, és la primera 
exposició pròpia que encapçala, 
després que tot just al 2017 va 
participar en la mostra col·lectiva 
Joves Talents V.5. yy

Components de la Tarda Jove. Foto Aj. Lloret

Hip-hop per la Pau
LLORET DE MAR

Set joves del projecte Tarda 
Jove de Lloret de Mar guanyen el 
segon premi del concurs de Hip-
hop per la Pau. Convocava el con-
curs l‘Institut Català Internacio-
nal per la Pau (ICIP). 

La cançó es titula ¿De qué lado 
estás? i la seva lletra crida a la re-
flexió sobre aquelles situacions 
de violència no sempre explícita 
amb què conviuen els joves i que 
molts cops passen desapercebu-
des. La lletra fa una crida a iden-
tificar aquestes situacions i anima 
els joves a no restar-hi indiferents 
ja sigui denunciant o condemnant 
qualsevol d’aquestes situacions. 

La cançó denuncia l’assetjament 
escolar, les relacions d’abús de po-
der entre iguals o la violència so-
cial implícita en la societat actual.

La cançó la van realitzar joves 
participants en el projecte amb el 
suport dels seus educadors. Tarda 
Jove és un projecte d’educació en 
medi obert que treballa amb joves 
des d’una perspectiva comunità-
ria i amb projectes que parteixen 
del seu interès. 

És un projecte de la Secció de 
Benestar i Família de l’Ajunta-
ment de Lloret de Mar gestionat 
per la Fundació SERGI. yy

Per Sant Jordi, molt més que llibres i roses
LA CRÒNICA - ANNA CARLOS

Un any més els carrers del cen-
tre de Blanes han acollit la Fira de 
llibres i roses per la Diada de Sant 
Jordi. De bon matí ja es podien 
veure les primeres paradetes, però 
a partir de les 10 van començar a 
rebre molts més visitants.

A banda dels tradicionals lli-
bres i roses, cada vegada és fan 
propostes més originals per rega-
lar en aquest dia tan emblemàtic. 
Però els veritables protagonistes de 
la jornada sempre són les entitats 
que hi participen. 

Vam poder parlar amb al-
gunes d’elles. Hi havia entitats 
relacionades amb el món de la 
cultura, com és el cas de l’Esbart 
Joaquim Ruyra. La Berta, coordi-
nadora del cos de dansa de l’Es-
bart, va explicar que aquest any 
estan de celebració. “Aquest any 
estem d’aniversari, fem 55 anys i 
el nostre programa és més ampli 
del que seria habitualment per 
festejar-ho”. 

També estaven representades 
altres associacions de caire soli-
dari, com Càritas o la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca. Vam 
parlar amb la Domina i la Mont-
serrat, voluntàries de Càritas. 
“Amb aquesta parada volem re-
collir diners per ajudar a Càritas. 
Aquest any fem 50 anys, més en-
davant anunciarem el que tenim 
preparat i esperem que tothom ens 
conegui, col·labori i participi”.

També amb en Darío, mem-
bre de la PAH, portant una de les 
representatives samarretes verdes: 

“La Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca necessitem diners per a 
finançar les nostres activitats. Llui-
tem per a que tothom tingui accés 
a una vivenda digne i necessitem 
que la gent prengui consciència de 
que el problema és molt greu”.

L’ONG Acció Solidària Medi-
terrània, també va participar en 
aquesta diada amb la col·laboració 
d’algunes voluntàries com la Con-
xita. “Som una associació que ens 
dediquem a fer projectes a Atenes 
per als refugiats. Fem parades so-
lidàries i amb els diners que acon-

seguim tenim diferents projectes 
com és el de portar fruita i verdura 
als refugiats”. 

Les entitats de caire més po-
lític també van estar representa-
des, com és el cas del Comitè de 
Defensa de la República. La Pepa, 
una de les seves membres, va dir: 
“Recaptem diners per a la caixa de 
resistència, per si tenim algun pro-
blema, per cobrir despeses i també 
per tenir un fons per als presos”.

Uns altres protagonistes que 
any rere any es troben als carrers 

per Sant Jordi són els alumnes 
dels centres educatius que recap-
ten diners per pagar el viatge de 
final de curs. És el cas de l’IES Sa 
Palomera, representat per una 
de les seves alumnes, la Cristina. 
“Necessitem diners per finançar el 
nostre viatge de final de curs. Ens 
hem repartit en diferents torns, ja 
que per Sant Jordi també organit-
zem una cursa”.  

Una de les paradetes fetes per 
una causa privada va estar la de-
dicada a la violència de gènere. El 
dia 9 d’abril va ser assassinada Pa-
tricia Zurita, una veïna de Blanes a 
mans de la seva parella. Persones 
com la Meritxell han decidit fer 
alguna cosa per ajudar la seva fa-
mília. “Som companys de classe de 
la seva filla i vam decidir muntar 
aquesta parada per ajudar-la eco-
nòmicament.”

El bon temps va acompanyar 
una jornada que, a banda de la fira, 
va celebrar altres activitats com el 
Ram de Mots, una proposta que 
unia la música i la poesia. yy

«Càritas, la PAH o l’Esbart 
Joaquim Ruyra van ser 
algunes de les entitats 

participants»

«Una de les parades ha 
destinat els seus beneficis a 
ajudar la família de Patricia 

Zurita»
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Presentació d’un dels nous autobusos. Foto M.A. Comas

Entra en funcionament el nou transport urbà de 
Lloret de Mar

MOISÉS GARCIA - LLORET DE MAR

Des d’aquest mes de maig, 
l’empresa Sagalés és l’encarregada 
del nou servei de transport urbà 
de Lloret de Mar, que des de feia 
50 anys oferia Transports Pujol. 
Segons fonts municipals, s’han 
aplicat diverses mesures que afa-
voreixen la mobilitat tant de llo-
retencs com de visitants. A més, 
destaca la presència de les noves 
tecnologies.

Hi ha un total de 5 vehicles, 
3 dels quals són nous. Disposen 
de 8 carregadors usb per a mò-
bils, connexió WiFi i un sistema 
de monitoratge. A més, s’incor-
pora una aplicació per a mòbils, 
que permet conèixer la localitza-
ció exacta de cada bus i saber el 
temps real de cada viatge. Segons 
va apuntar en la presentació del 
nou servei el conseller delegat de 
l’empresa Sagalés, Ramon Sagalés, 
els planells situats a les parades in-

clouen un codi QR que permet als 
usuaris saber quins són els horaris 
i recorreguts. D’altra banda, tam-
bé es pot consultar informació en 
línia a través del web www.lloret-
bus.cat.  

 
Els autocars tenen una llarga-

da de 8,6 metres i compten amb 
un motor de baix consum. Han es-
tat dissenyats per circular per car-
rers estrets, com els que presenta 

algun dels trams del recorregut 
del nou servei. Aquests vehicles, a 
més, disposen de plataformes per 
a persones amb mobilitat reduïda 
i estan dotats de desfibril·ladors.

 
Pel que fa a les línies, totes 

tenen inici i final a l’estació de 
bus, per facilitar el transbord 
dels usuaris. N’hi ha tres. La Lí-
nia 1 recorre la major part del 
nucli urbà de Lloret i es divideix 

en tres sectors, amb tres autocars 
diferents que, cada 30 minuts es 
troben a la terminal. Guillem 
Bernatallada, tècnic de mobili-
tat, apunta que d’aquesta manera 
s’amplia la cobertura i s’optimit-
za el temps del recorregut dels 
usuaris. La Línia 2 dona cober-
tura a les urbanitzacions, coin-
cidint amb els horaris d’entrada 
i sortida de les escoles. La resta 
de les hores, es converteix en un 

servei a la demanda, per optimit-
zar els recursos i evitar que els 
autocars circulin sense usuaris al 
llarg del dia. En últim lloc, la Lí-
nia 3 és l’encarregada de connec-
tar Lloret amb Cala Canyelles.

L’alcalde, Jaume Dulsat, des-
taca la importància de la quali-
tat en aspectes de mobilitat per 
a una destinació turística com 
Lloret. Considera que és estricta-
ment necessari oferir un bon ser-
vei de transport. Per la seva part, 
el regidor de Mobilitat, Albert 
Robert, valora molt positivament 
el canvi d’empresa, que arriba 
després de diferents retards en la 
concessió del servei. Robert, que 
agreix la tasca realitzada pel re-
gidor socialista Antonio Lorente 
durant la seva etapa en aquesta 
àrea, recorda que és un afer que 
han tingut a la taula des del pri-
mer any de mandat. yy

«S’han aplicat diverses 
mesures que afavoreixen la 
mobilitat tant de lloretencs 

com de visitants»

«Totes les línies tenen inici 
i final a l’estació de bus, per 

facilitar el transbord dels 
usuaris»
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VI Mostra de Treballs de Recerca de la Selva 
LA SELVA

Organitzat pel CRP Selva II, 
s’han presentat a Blanes els tre-
balls de 15 alumnes de batxillerat 
de 8 instituts de Blanes, Lloret, 
Tossa i Vidreres, prèviament se-
leccionats entre tots els centres. 

L’objectiu és que sigui un punt 
de trobada entre estudiants de 
batxillerat dels diferents insti-
tuts de la zona, per compartir i 
difondre les seves investigacions. 
Els treballs presentats van passar 
un procés selectiu previ realitzat 
per cadascun dels centres parti-
cipants, valorant-se la creativitat, 
la innovació i l’aplicació de dife-
rents estratègies de recerca. Per 
això, signifiquen un reconeixe-
ment a l’esforç esmerçat tant per 
l’alumnat com pel professorat que 
el tutoritza. 

La major part de treballs pro-
cedien de centres de Lloret (6) i 
Blanes (6), seguits per Vidreres 
(2) i Tossa de Mar (1). 

Els temes que han triat els 
alumnes per escriure els respec-
tius Treballs de Recerca han estat 
enguany força variats. No tan sols 
per les conclusions a què han ar-
ribat, sinó sobretot per la implica-
ció que han esmerçat tots i totes a 
l’hora d’exposar-los i defensar-los 
davant el públic. 

Així, hi havia des de l’ús de la 
cançó protesta com a vehicle de 
la política fins a l’all com a font 

d’antibiòtics naturals, passant 
per una diagnosi de l’estat actual 
de l’ecosistema del delta de la Tor-
dera, les víctimes de la violència 
de gènere, la moda flamenca o 
l’entrenament físic i mental per 
fer escalada. També ha destacat 
el primer dels treballs presentat: 
el LEGO, considerat com més que 
un joc, així com sobre la diabetis, 
la infantesa dins d’un orfenat, as-
sassinats a les cunetes o bé el pre-
sentat sota l’original títol Dopa’m 
i n’aprendré millor.

La benvinguda a tots els as-
sistents va anar a càrrec de la 
directora del CRP Selva II, Pepa 
Celaya, mentre que la cloenda 
i lliurament de diplomes el van 
encapçalar Mario Ros, alcalde de 
Blanes, Joaquim Costa, inspector 
de zona d’Ensenyament, i el regi-
dor d’Educació de l’Ajuntament 
de Blanes, Blai Vinaixa. Es van 
entregar els reconeixements tant 
a l’alumnat com al professorat 
que s’ha encarregat de la tutorit-
zació dels treballs. yy

Alumnes i Equip CRP. Foto Aj. Blanes

ALUMNE/A TÍTOL DEL TREBALL TUTOR/A CENTRE LOCALITAT

ARNAU COSTA LEGO, + QUE UN JOC JORDI VILAJELIU INS VIDRERES VIDRERES

JOSEPH HOOWORTH-SMITH L'ÚS DE LA CANÇÓ PROTESTA COM A VEHICLE DE 
LA POLÍTICA FRANCESC CASADEMONT INS VIDRERES VIDRERES

MAMASA WAGGEH LA HISTÒRIA DE LA MURALLA DE TOSSA JOAN MUNDET INS TOSSA TOSSA 

NÚRIA BALTRONS DOLÇA DIABETIS MERCÈ TORROELLA INS SERRALLLARGA BLANES

MARIA TORRENTS L'ALL COM A FONT D'ANTIBIÒTICS NATURALS RAQUEL GÜELL INS SERRALLARGA BLANES

ISABEL GÁLVEZ GEMINI. TRENCANT TÒPICS ANTÒNIA GUILLÉN INS S’AGULLA BLANES

MARTA SÁNCHEZ DIAGNOSI DE L’ESTAT ACTUAL DE L’ECOSISTEMA 
DEL DELTA DE LA TORDERA MARIA JOSÉ TARANCÓN INS S'AGULLA BLANES

POL SALAS UN CELÍAC AL CARRER ALEXANDRA TER INS SA PALOMERA BLANES

EMMA ZURITA LA INFANTESA DINS UN ORFENAT RAFEL VILÀ I M. DEL VILAR 
GONZÁLEZ INS SA PALOMERA BLANES

LLUÍS GÓMEZ ASSASSINATS A LES CUNETES JOAN CARLES CORTÉS INS ROCAGROSSA LLORET

GEMMA VALLE LES VÍCTIMES DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE ARANTXA MAS DE XAXARS INS ROCAGROSSA LLORET

PAULA CARDONA MODA FLAMENCA MONTSE MARTÍNEZ INS RAMON COLL I RODÉS LLORET

PERE PENA DOPA'M I N'APRENDRÉ MILLOR MARC GARCIA INS RAMON COLL I RODÉS LLORET

ÀLEX AGÚNDEZ EL SISTEMA IMMUNOLÒGIC. LES AL·LÈRGIES JORDI GIBERT COL. IMMACULADA C. LLORET

JORDI JUANOLA L’ART D’ESCALAR. ENTRENAMENT FÍSIC I MENTAL 
PER A L’ESCALADA XEVI MIR COL. IMMACULADA C. LLORET

«La major part de treballs 
procedien de centres de 

Lloret (6) i Blanes (6)»

«Els treballs presentats van 
passar un procés selectiu 

previ realitzat pels centres 
participants»
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Musicava a la Biblioteca i Vermut Jazz al Teatre 
de Lloret de Mar

LLORET DE MAR

Àmplia oferta musical a Llo-
ret de Mar. Del 6 de maig al 3 de 
juny es podrà gaudir de vuit con-
certs diferents a la Biblioteca i a la 
terrassa del Teatre.

La 7ena edició del Musicava a 
la Biblioteca de Lloret ha comen-
çat el dissabte 5 de maig i se cele-
brarà tots els dissabtes del mes. Es 
tracta d’una activitat adreçada a 
totes aquelles persones amants de 
la música que vulguin gaudir de 
concerts programats els migdies 
a la Biblioteca i que s’acompanyen 
d’una copa de cava.

El Musicava ha començat amb 
“4 guitars”, un quartet de guitar-
res integrat per guitarristes d‘alt 
nivell que han ofert concerts als 
principals auditoris i sales de con-
certs del nostre país amb un cè-
lebre repertori d‘obres clàssiques 
de diverses èpoques i estils com: 
Concierto de Aranjuez, Canon de 
Pachelbel o Asturias d‘Albeniz 
entre d‘altres. 

El 12 de maig serà el torn del 
pianista Enric Carreras que oferi-
rà un emotiu concert de piano on 
presentarà el seu darrer treball, 
Absències, un compendi de can-
çons escrites amb molta melan-
conia després de la mort del seu 
pare. El concert comptarà amb la 
col·laboració del seu amic i com-
pany, el guitarrista Josep Soto. 

El dissabte 19 de maig a la Bi-
blioteca, hi actuarà Nikiti Duo, 
un duet integrat per dos grans 
músics brasilers presents a les 
principals sales de concerts i de 
música en viu de Barcelona que 
oferiran un concert amb música 
d‘autors com Tom Jobim, Vini-
cius de Moraes, Djavan, Dorival 

Caimi, Noel Rosa o Joao Bosco 
entre d‘altres. 

La setena edició del Musi-
cava a la Biblioteca de Lloret es 
tancarà el dissabte 26 de maig 
amb l’actuació de Jenifer Pane-
bianco (violí) i Alfredo Pane-
bianco (guitarra). Amb tan sols 
12 anys, a Jenifer se la defineix 
com l‘enfant prodige, donada a 
la seva curta però reeixida i ex-
traordinària carrera musical. Ha 
estat guardonada amb els pri-
mers premis dels concursos més 
importants d’arreu del món i ha 
estat elogiada per la crítica naci-
onal i internacional per les seves 
sempre brillants interpretacions 
com a solista, amb orquestra o 
acompanyada de la guitarra com 
en aquestra ocasió. El públic po-
drà gaudir en aquesta ocasió a 
la Biblioteca de Lloret, de l‘ex-
cel·lent interpretació d’aquesta 
jove violinista acompanyada de 

la guitarra del seu pare, Alfredo 
Panebianco.

Totes les actuacions del 
Musicava s’han programat a la 
Sala Polivalent de la Biblioteca 
de Lloret a les 12.00h del matí. 
L’entrada és gratuïta. Com en 
d’altres ocasions compten amb 
la col·laboració de Cava Vallfor-
mosa i Magatzems d’Alimenta-
ció Masgrau.

VERMUT JAZZ

Per la seva banda, el Teatre 
de Lloret ha programat la ter-
cera edició dels Vermut Jazz. 
Per això, tornarà a instal·lar 
un petit escenari a la terrassa 
del bar del Teatre, a l’aire lliu-
re, on es podrà escoltar música 
en directe els diumenges des 
del 13 de maig  fins al primer 
diumenge de juny. Els concerts 
començaran a les 12 h i tothom 

qui ho vulgui podrà gaudir d’un 
concert de jazz a la vegada que 
prendrà un vermut en una de les 
taules que envoltaran l’escenari.

El Vermut Jazz s’inaugurarà 
el diumenge 13 de maig amb un 
concert a càrrec de Litus. Litus 
és un Music/Actor/Compositor/
Showman/Humorista, que con-
verteix els seus directes en quel-
com més que un gran concert, 
una experiència vital que conté 
humor, proximitat i complicitat 
amb el públic i que no deixa in-
diferent a ningú. En aquest con-
cert Litus es farà acompanyar 
pel guitarristai cantant Jordi 
Belsa.

Els seguirà el 20 de maig els 
Aire Quartet que presentaran 
nou treball discogràfic. Aire és 
un projecte integrat per quatre 
excel·lents músics de l‘escena 
jazzística barcelonina en el que 

es barregen diverses tendències 
i inf luències.

El diumenge 27 de maig, serà 
el torn de la formació Cuacci & 
Mercadante. Un duet de luxe in-
tegrat per dos grans músics ar-
gentins enamorats pel tango, la 
música, la vida, les experiències, 
la bellesa i l‘art. 

L’última cita del Vermut Jazz 
es tancarà el diumenge 3 de juny 
amb l’actuació de Lucas Martínez 
Quartet. Lucas Martínez és un 
jove saxofonista que ja va actuar 
a la darrera edició del Musicava 
2017 amb gran èxit de públic i que 
destaca per la seva energia, joven-
tut i saber fer en  la improvisació 
i el jazz. Malgrat la seva joventut 
se’l considera un referent del seu 
instrument realitzant concerts 
tant a casa nostra com arreu 
d‘Europa i els EUA.

CABARET TROPICANA

El proper mes de juliol l’au-
tèntic Cabaret Tropicana omplirà 
d’alegria i color la nit de Lloret 
de Mar amb el seu espectacle al 
Gran Casino Costa Brava.

Un espectacle singular, amb 
una espectacular posada en esce-
na i 50 artistes que interpretaran 
l’essència de Cuba a través d’un 
recorregut per la Història de la 
seva música.

La companyia està formada 
pels artistes titulars de l’especta-
cle a Cuba, dirigits pel gran mes-
tre Juan Armando Pérez Sánchez, 
el “Jimagua”.

El mes de juny seran a Teneri-
fe, el juliol a Lloret de Mar, i a 
l’agost i setembre, a Barcelona. yy

Concert inaugural del Musicava. Foto M.A. Comas
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Mes de la gamba del Canó de Blanes

Les Nits Marimurtra

BLANES

Durant tot el mes de maig 
Blanes acull la tercera edició de 
les jornades gastronòmiques de-
dicades exclusivament a la gam-
ba, una manera molt explícita de 
reivindicar aquest producte com 
a propi. Organitzades per l’Ajun-
tament de Blanes, amb el suport 
de la Confraria de Pescadors, per 
segon any consecutiu se celebren 
durant un mes després que en la 
primera edició es va començar 
fent-les durant una quinzena.

Aquest 2018 participen 11 
restaurants, el mateix nombre 
que l’any passat, amb la possibi-
litat de poder triar una gran vari-
etat de plats que es confeccionen 
amb la gamba com a ingredient 
central. Els establiments i res-
pectius xefs són els següents: Ar-

rosseria Las Salinas, Isabel Alves; 
Can Borrell, Equip de Cuina de 
Can Borell; Can Flores, Pere Po-
vill; Can Tarranc, Carles Guitart; 
Celler Sant Antoni, Giovanni 
Ferrara; Juanma, Equip del res-
taurant; Kiku, Kiku; La Balma, 
Toni Marín; Sa Nansa, Equip del 
restaurant; Lounge & Restaurant 
Sentits, Òscar Vilà; i Va de Catas, 
Jacob Gutiérrez. 

Alguns dels plats que oferei-
xen són: rap a la marinera amb 
gambeta vermella de Blanes; 
gambetes de Blanes a la planxa; 
bacallà amb salsa verda i amb 
escamarlanets de Blanes; suquet 
de rap amb gambes i mongeta del 
ganxet, DO de Blanes; arròs me-
lós amb sèpia i gamba; carpaccio 
de gamba de Blanes sobre cremós 
d’arròs o bé crema de gambes 

amb ravioli de bolets i gamba, en-
tre d’altres. Per poder tenir tota la 
informació, s’ha editat un fulletó 
que recull el llistat dels restau-
rants que hi participen, incloent 
els menús i tots els detalls neces-
saris, un díptic que també es pot 
consultar online: http://visitbla-
nes.net/gambadeblanes 

Al fulletó també s’hi recullen 
dues receptes confeccionades pel 
veterà cuiner blanenc Toni Múr-
cia Gamba mitjana amb cava de 
Blanes i Gambes de Blanes de la 
mare, picantetes. Els preus dels 
menús i propostes gastronòmi-
ques van des dels 16,50 € fins 
als 60 € un dels més elaborats. 
També es poden fer menús de-
gustació per a dues persones que 
poden arribar a costar entre 70 € 
i 130 €. yy

BLANES

La Fundació Carl Faust ja ha 
fet públic el calendari de la 13a 
edició de Les Nits Marimurtra 
2018 que es celebraran el proper 
mes d’agost.

El cartell dels quatre concerts 
programats el protagonitzaran la 
cantant i autora catalana Judit 
Neddermann (4 d’agost), que 
oferirà un viatge de l’emoció més 
íntima a la reflexió més ample 
del món on vivim amb el seu ter-
cer disc Nua. The Sey Sisters (11 
d’agost) oferiran riques harmo-
nies musicals i una carismàtica 
actuació que abraça des del gos-
pel fins a la música negra; el ma-
llorquí Tomeu Penya (17 d’agost) 
recopilarà els èxits musicals de la 
seva carrera en un entorn íntim 

on només ell i la seva guitarra 
seran els protagonistes; i, final-
ment, tancarà el festival Susanna 
del Saz (24 d’agost), que relatarà 
la seva història sobre l’escenari 
amb el nou espectacle Un tomb 
per la vida. 

A banda de la programació, 
per segon any consecutiu, La 
Fundació Oncolliga Girona col-
labora amb Les Nits Marimurtra 
en la gestió del servei de bar del 
festival.

Les entrades per als concerts 
ja són a la venda als punts habi-
tuals: la taquilla del Jardí Botà-
nic Marimurtra, les floristeries 
La Camèlia (Blanes i Lloret de 
Mar) i al web www.nitsmari-
murtra.cat. yy

Gambes a la planxa. Foto Aj. Blanes

Acte de presentació de la programació 2018. Foto Yoyo
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XVIII Jornades de l’Arròs

LLORET DE MAR

Lloret és molt més que una de 
les primeres destinacions turísti-
ques d‘Europa. Ha estat un poble 
mariner, amb una història feta 
per gent esforçada, des de pesca-
dors i terrassans, a grans arma-
dors i a indianos que van anar a 
fer les amèriques. Tot aquest pas-
sat ha deixat un pòsit d’històries 
i de vivències que han donat for-
ma al Lloret d’avui. Acompanyant 
a aquesta història hi ha el patri-
moni gastronòmic. I de tota la 
munió de plats que són comuns a 
molts llocs del litoral, n’hi ha un 
que és típicament lloretenc: l’ar-
ròs de l‘art . 

Aquest arròs condensa tota 
la cuina popular marinera d’uns 
homes i unes dones que treba-
llaven de sol a sol per mantenir 
l’economia familiar. Després de 
“La Tirada a l’Art”, amb l’arròs, 
el tomàquet, els alls i la ceba, 
vi rosat i el peix que ells matei-
xos pescaven, (pegells, calamars 
i altres peixos de roca) un dels 
“eixaugadors“ (eixaugar vol dir, 
precisament treure l‘art de pesca, 
la xarxa de l‘aigua) cuinava, a la 

platja mateix, per a ell i per als 
seus companys i per a tots els qui 
en volien, un arròs olímpic. Com 
diu l’Esteve Fàbregas: “Un arròs 
de l’art a Canyelles era un menjar 
dels déus que un no oblidava mai 
més” .  

Les Jornades Gastronòmi-
ques de l’Arròs de Lloret són un 
homenatge a l’esmentat “arròs de 
l’art”, i alhora, pretenen donar a 
conèixer l’excel·lent gastronomia 
de qualitat dels restaurants i ho-
tels del municipi. Les organitzen 
l’Associació de Bars i Restau-
rants de Lloret de Mar, el Gremi 
d’Hostaleria de Lloret i Lloret 
Turisme.

Les jornades d’enguany aple-
guen a 26 dels més destacats Res-
taurants i Hotels de Lloret, i, com 
sempre, els restauradors i hote-
lers que hi participen ho fan amb 
una gran i variada oferta gas-
tronòmica de qualitat, tant amb 
cuina tradicional com amb cuina 
innovadora. La creativitat dels 
cuiners lloretencs ens sorprèn en 
cada nova edició de les jornades. 
Tant els participants fidels com 
les noves incorporacions disse-

nyen o adapten receptes que do-
nen color i sabor a les taules dels 
establiments de restauració, amb 
uns excel·lents menús que estan 
adaptats a tot tipus de butxaques, 
ja que els preus oscil·len entre els 
29 € i els 52 €.

CONVIDAT ESPECIAL:

A Les Jornades de l’Arròs 
d’aquest any tenen com a convi-
dats especials l’Institut Ramon 
Coll i Rodés, on des del curs 
2007/2008 s’imparteixen cicles 
de la família d’hostaleria.

Inicialment van començar 
amb el Cicle Formatiu de Grau 
Mitjà de Cuina i Gastronomia i, 
amb els anys, han anat ampliant 
la seva oferta formativa amb els 
cicles formatius de grau mitjà 
de Serveis en Restauració, el de 
Forneria, Pastisseria i rebosteria, 
aquest amb sistema DUAL, i amb 
el de Grau Superior de Gestió en 
allotjaments turístics també en 
sistema DUAL.

Any rere any han anat formant 
grans professionals del sector que, 
a dia d’avui, comparteixen els seus 
coneixements i il·lusió per l’ofici 
amb empreses del sector. A més, 
ofereixen un servei de restaurant 
a la seva aula d’aplicació, de di-
marts a divendres, on els alumnes 
presenten les seves elaboracions i 
les seves capacitats de servei a les 
persones que van a compartir la 
classe amb ells.

Si voleu tastar i compartir una 
estona amb ells i veure com posen 
en pràctica els seus aprenentatges, 
podeu anar a l’aula d’aplicació si-
tuada a les instal·lacions de l’Hotel 
Evenia Olympic de Lloret de Mar. 
Podeu fer la vostra reserva per te-
lèfon al 674 075 140 o bé per cor-
reu electrònic a hostaleria@insra-
moncoll.cat. yy

Autoritats i xefs. Foto M.A. Comas

Presentació de les Jornades. Foto M.A. Comas
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I Campionat de Catalunya 
Special de Vela inclusiva

Copa d’Espanya 2018 

Sortida Special Olympics Vela. Foto Alfred Farré

Imatge de Grup dels Regatistes de la Copa d’Espanya. Foto Aj. Blanes

BLANES

Blanes ha acollit una experi-
ència pionera arreu de Catalunya. 
Es tracta del 1r Campionat de Ca-
talunya Special de Vela Inclusiva 
per a persones amb discapacitat 
intel·lectual, allotjat a les instal-
lacions del Club de Vela Blanes 
coincidint amb l’any en què cele-
bra el seu 75è aniversari. 

Hi han participat una quin-
zena esportistes d’arreu del país 
repartits en quatre embarcacions. 

N’hi havia dues de tripula-
des pels membres de l’equip de 
vela del Club Esportiu El Vilar 
de la Fundació Aspronis de Bla-
nes. Les altres dues provenien de 
l’Escola Esportiva Tot Vela del 
Centre Municipal de Barcelona i 
del Club Natació Vilanova. Han 
navegat amb vaixells de la moda-
litat Raquer, que compten amb un 
monitor i entre 3 i 4 tripulants, ja 
que són embarcacions col·lectives 
adaptades.

SORTIDA A LA MAR SENSE 
COMPETICIÓ 

La singularitat d’aquest esde-
veniment és que havien de con-
viure en el camp de regates amb 
la celebració del Trofeu Prima-
vera de les classes 420, Europa i 
Finn, que va comptar amb una 
80a de participants. Ara bé, les 
condicions meteorològiques van 
fer més aconsellable que el campi-
onat Special Olympics es limités a 
fer la sortida a la mar per retornar 
després al CV Blanes. 

El vent a mar obert oscil·lava 
entre els 8 nusos i els 18 nusos 

d’intensitat, però no d’una ma-
nera estable, ja que bufava a rat-
xes. Davant d’aquesta situació, el 
Comitè de Regates va decidir que 
calia primar la seguretat per da-
vant de tot. 

L’esdeveniment que s’ha aco-
llit a Blanes ha estat un punt de 
partida per establir els fonaments 
que convertiran l’esport de la vela 
en un esport adaptat a les neces-
sitats de les persones amb disca-
pacitat intel·lectual. A més a més, 
enfortirà l’objectiu que l’esport 
esdevingui una via de desenvo-
lupament personal i d’integració 
social per a aquest col·lectiu. yy

BLANES

Blanes ha acollit la Copa d’Es-
panya de Vela 2018 en el marc dels 
actes de commemoració dels 75 
anys del Club Vela Blanes.

Després de dos dies de com-
petició, el tercer no van poder 
sortir a la mar per manca de vent, 
Ascensión Roca de Togores Bena-
bent (RCN Torrevieja) i Rafa Ra-
basa Rodríguez (CN Balís) s’han 

proclamat campions de la Copa 
d’Espanya. 

Val a dir que el regatista català 
també s’ha classificat campió sub-
20 en categoria masculina, mentre 
que Lluïsa Puig (CN Estartit) ho 
ha fet anàlogament en la categoria 
femenina. En la categoria sub-18 
Marc Arrufat i Mónica Veenho-
ven, tots dos del CN El Balís, han 
assolit la primera plaça. Respecte 

l’equip de regatistes del Club de 
Vela Blanes, Nil Gibernau s’ha 
quedat tan sols a 3 punts d’entrar 
a formar parat de l’equip combi-
nat estatal de la classe Europa, que 
s’ha configurat després de les pro-
ves que s’han fet a Blanes.

La Copa d’Espanya Classe Eu-
ropa s’ha allotjat en aigües blanen-
ques del 28 d’abril a l’1 de maig, or-
ganitzada pel Club de Vela Blanes. yy

«Hi van participar 15 
esportistes d’arreu del país»

«Havien de conviure amb 
els participants al Trofeu 

Primavera de les classes 420, 
Europa i Finn»

ESPORTS

I Costa Brava Stage Run

Xavi Marina 2018

Canvi de dates

Sortida CBSR. Foto Aj. Blanes

Xavi Marina creuant un riu

Pas per la capella de l’Antiga. Foto Yoyo

Blanes ha allotjat el tret de sor-
tida d’una nova experiència 
esportiva pels amants del run-
ning. Es tracta de la I Costa Bra-
va Stage Run (CBSR). La prova 
està organitzada per l’empresa 
BeFree, formada pels blanencs 
Jordi Vissi i Tomàs Llorens, lli-
gats al Grup Fondistes Blanes. 
Els dos joves apassionants de 

l’esport, la muntanya i córrer 
han dissenyat una cursa per 
gaudir la Costa Brava i també 
són els creadors de la Pyrenees 
Stage Run, que es disputarà al 
setembre. La primera etapa va 
anar de Blanes a Tossa passant 
per Lloret de Mar. La segona va 
arribar a l’Escala i la tercera, i 
darrera, a Portbou. yy

L’atleta blanenc d’ultrafons, Xavi 
Marina, no para. El calendari de 
curses d’aquest 2018 el portarà 
arreu del món. Tot va començar 
al Chad (Àfrica) en una prova en 
què va ocupar la quarta posició. 
Després es va desplaçar a Fuji 
(Oceania), una prova de 200 qui-

lòmetres en 5 etapes amb molt de 
fang, rius, desnivells i temperatu-
res molt altes. Va fer un meritori 
segon lloc. Hi havia participants 
de 34 països. A continuació, va 
viatjar al Marrroc on va quedar 
primer. Aquest 2018 també anirà 
a Albania i Sud-Àfrica. yy

La Marxa de les Ermites de Bla-
nes, que s’havia de celebrar el 15 
d’abril, finalment es farà aquest 
mes de maig, concretament el 

dia 13 de maig. Organitzen els 
Fondistes Blanes i sortirà del 
passeig de Mar. Enguany s’ha 
arribat a la 27a edició. yy
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Lloret Cycling Weekend

Foto de grup abans d’anar a Sant Grau. Foto YoyoIndurain i Roma. Foto Yoyo

LLORET DE MAR

El cicliturisme està de moda 
i Lloret de Mar fa temps que tre-
balla per acollir aquest tipus de 
turisme. Per posicionar-se clara-
ment en el món del ciclisme, s’ha 
organitzat Lloret Cycling We-
ekend. Va ser el darrer cap de set-
mana d’abril.

Hi va haver un sopar col·loqui, 
una sortida amb Miguel Indurain 
fins a Sant Grau i el Gran Fondo 
de 162 quilòmetres o Mig Fondo 
de 91 km. amb una participació 
de 750 ciclistes, el màxim previst 
per l’organització.

Gran Fondo: 162 km amb 
2600 metres de desnivell. Lloret, 
Tossa, Llagostera, Quart, la Bis-
bal, Calonge, Sant Feliu, Tossa i 
Lloret. Alts de Sant Grau, els Àn-
gels i Romanyà, entre d’altres.

Mig Fondo: 91 Km i 1996 me-
tres de desnivell. Lloret, Tossa, 
Llagostera, Sant Feliu i Lloret.

La gerent de Lloret Turisme, 
Elisabeth Keegan, explica que fa 
molt temps que treballen per po-
sicionar Lloret en aquest àmbit 
esportiu, “Lloret té un gran po-
tencial de mar i muntanya. Diver-
sos hotels ja acullen grups des de 
fa anys. L’any passat ja es van pro-
moure una sèrie de rutes. Accions 
com la d’aquest cap de setmana 
reforcen la nostra oferta”.

El regidor d’Esports, Joan 
Bernat, destaca el nombre de par-
ticipants que visiten Lloret i el 
nombre d’hotels certificats que té 
la vila. “N’hi ha un total de 16. Te-
nen magatzem per a les bicicletes, 
diversos serveis per al seu mante-
niment, s’adapten a l’horari dels 
ciclistes...”

L’objectiu és seguir promoci-
onant l’oferta lloretenca en fires 
especialitzades arreu del món tal 
i com ja s’ha fet aquests darreres 
mesos.

MIGUEL INDURAIN

Sens dubte, el millor ciclista 
espanyol de tots els temps. Una 
llegenda que sosté en el seu pal-
marès 5 Tour de France conse-
cutius i 2 Giro d’Itàlia. Ha estat 
rècord de l’hora i campió del món 
de contrarellotge. Va ser la gran 
atracció de la trobada. Indurain 
parlava de l’increment de practi-
cants de cicloturisme. “Està crei-
xent molt i és important que els 
hotels estiguin preparats perquè 
portem molt material”. Indurain 
havia estat a Lloret participant en 
alguna prova ciclista en la seva 
etapa professional. Precisament 
veu el futur del ciclisme professi-

onal amb optimisme, “hem pas-
sat uns anys de crisi econòmica 
i problemes interns. Ara, sembla 
que tot està millorant. A nivell 
esportiu, estem en ple canvi ge-
neracional. Caldria més patroci-
nadors per poder fer més equips 
competitius a nivell mundial”. 

NANI ROMA

Pilot de ral·lis de fons. Ha estat 
guanyador del Dakar en categoria 
de motos i cotxes i de moltes altres 
curses. Té una extensa trajectòria 
com a pilot professional. És un 
apassionat del ciclisme i practicant 
assidu de ciclisme de carretera i 
BTT. Roma havia practicat el ci-
clisme per zones properes a Lloret. 
“És una disciplina que m’agrada 
molt i que utilitzo habitualment 
en els meus entrenaments. Ha es-
tat molt agradable participar en 
aquesta trobada al costat de gent 

com en Miguel (Induirain), tot un 
referent en aquest camp”.

MARCEL ZAMORA

Triatleta. Recentment reti-
rat de la competició professional 
amb un palmarès de 5 victòries a 
l‘Ironman de Niça i 6 victòries a 
Embrunman, entre molts altres 
títols.

Professionals, en actiu o reti-
rats, i aficionats de totes les edats 
i nivells, van viure dues jornades 
amb molta intensitat, sempre al 
voltant de la bicicleta, la seva gran 
passió. Ara, queden les ganes de 
tornar a repetir. yy

«Hi va haver un sopar 
col·loqui, una sortida a Sant 
Grau, el Gran Fondo de 162 

quilòmetres i el Mig Fondo »
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BLANES

L’AGENDA

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE BLANES

LLORET AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

DE L’1 AL 31
JORNADES 
GASTRONÒMIQUES DE 
L’ARRÒS

FINS EL 23 
TU, JO I EL LLIBRE
Casa Cultura-Biblioteca

DIA 10
FESTIVAL FIESTALONIA 
Plaça Pere Torrent. 18-20.30 h

L’ACOLLIMENT FAMILIAR 
Biblioteca Municipal. 19 h

DEL 10 AL 13
LLORET FORMULA WEEKEND 
Aparcament Sa Caleta- Passeig 
Marítim. 11-22 h

DIA 12
FIRA ALIMENTÀRIA I ARTESANA 
Plaça de la Vila. 9-20 h

INICIACIÓ AL CAIAC. Museu del 
Mar-Port de Canyelles. 9-15 h

GIMCANA D’ORIENTACIÓ. Casa 
del Mar- Fenals. 10-12 h. 5 €

RUTA INDIANA – CAN FONT
Museu del Mar. 10 h (Cast) 12h 
(Cat) . Preu: 5 € / 2,5 €

MARXA NÒRDICA. Oficina 
Turisme. 10-12 h. Preu 5 €

LLIGA DE NATACIÓ
Piscina Municipal. 16-20 h

TEATRE: YERMA
Teatre de Lloret. 21 h. Preu: 14 €

DIA 13
PADEL SURF COSTA BRAVA 
Platja de Lloret. 4 km-9km

TROBADA VEHICLES CLÀSSICS
Plaça Pere Torrent. 9-14 h

XIII FESTA DE LES FLORS
Ermita de les Alegries. 10-24 h

UNA PLANTA, UNA VIDA
Jardins de Santa Clotilde. 11 h. 
4-12 anys gratuït. 5 € / 2,50 €

DEL 14 AL 19
FUTBOL SALA.
Pavelló Esports El Molí. 9.17 h

DEL 14 AL 26
EXPOSICIÓ DE MANUALITATS 
DEL CASAL DE LA GENT GRAN
Casa Cultura-Biblioteca. 

DIA 16
MARXA NÒRDICA Museu del 
Mar 10-12 h. Preu 5 €

DIA 17
CINECLUB ADLER
Teatre de Lloret. 21 h

DIA 18

COMPETICIÓ DE SALVAMENT
Platja de Lloret. 9-14 h

DIA DELS MUSEUS
Museu del Mar i Can Saragossa

“POETA EN NUEVA YORK”
Teatre de Lloret. 21 h. Preu: 14 €

DIA 19
INICIACIÓ AL CAIAC Museu del 
Mar-Port de Canyelles 9-15 h. 
Preu: 25 € Of. Turisme

GIMCANA D’ORIENTACIÓ Casa 
del Mar- Fenals. 10-12 h

RUTA INDIANA – CAN FONT 
Museu del Mar. 10 h (Cast) 12h 
(Cat). Preu: 5 € / 2,5 €

MARXA NÒRDICA Museu del 
Mar 10-12 h. Preu 5 €

LLIGA DE NATACIÓ 
Piscina Municipal. 16-20 h

NIT DE MUSEUS 
Museu del Mar. 21 h

DIA 20
UNA PLANTA, UNA VIDA 
Jardins de Santa Clotilde. 11 h

ORQUESTRA JOVE DE LA SELVA 
Teatre de Lloret. 18 h

DIA MARÍTIM EUROPEU

PORTES OBERTES
Museu del Mar-Can Saragossa

DIA 21
TORNEIG TENNIS TAULA FP2000
Pavelló Esports el Molí. 9-15 h

DIA 22
CONCERT STADTMUSIK
SCHWENNINGEN
Plaça de la Vila. 17-19 h

DIA 23
MARXA NÒRDICA. Oficina 
Turisme. 10-12 h. Preu 5 €

DIA 25
LLORET NIGHT SHOPPING 
Centre Vila. 19-00.30 h

VISITA TEATRALITZADA 
Cementiri de Lloret. 21 h

DIA 26
INICIACIÓ AL CAIAC. Museu del 
Mar-Port de Canyelles De 9 a 15 h

GIMCANA D’ORIENTACIÓ Casa 
del Mar- Fenals. 10-12 h

RUTA INDIANA – CAN FONT 
Museu del Mar. 10 h (Cast) 12h 
(Cat). Preu: 5 € / 2,5 €

MARXA NÒRDICA Museu del 
Mar 10-12 h. Preu 5 €

IRON KIDS. Pistes Atletisme

CURTMETRATGE 72%
Teatre de Lloret. 21 h

BALL ORQUESTRA LA CHATTA. 
Palas Atenea-Hotels Guitart. 23 h

DIA 27
UNA PLANTA, UNA VIDA
Jardins de Santa Clotilde. 11 h

DIES 28 I 29
ESCOLES ANGLESES
Camp, Pavelló Molí, Camp Molí, 
Pistes, Pavelló. 9-17 h

DIA 29
VISITES TEATRALITZADES
Cementiri de Lloret. 21 h

DIA 30
MARXA NÒRDICA Museu del 
Mar 10-12 h. Preu 5 €

BANDA ALEMANYA
Plaça de la Vila. 17-19 h

DIA 31
RUTA INDIANA – CAN FONT
Museu del Mar. 18.30 h (FR) 
Preu: 5 € / 2,5 €

CINE CLUB ADLER Teatre de 
Lloret. 21 h. Preu: 5 €

EXPOSICIÓ PALAU I FABRE , 
L’HOME ÉS UN ANIMAL QUE ES 
BUSCA Casa Cultura-Biblioteca.

DE L’1 AL 31
JORNADES 
GASTRONÒMIQUES MES DE 
LA GAMBA

DEL 4 AL 20
EXPOSICIÓ “SEX NATURE”
d’Alèxia Tarrés. Sala García-Tornel

DEL 4 AL 26
EXPOSICIÓ JOVES TALENTS V.6
Casa Saladrigas

DIA 11
XXVII CICLE DE CONCERTS 
MÚSICA A L’ESPERANÇA
Benguelê (choro brasiler) Capella 
de l’Esperança. A les 22 h

DIA 12
TROBADA ESBARTS INFANTILS 
I JUVENILS DE CATALUNYA
Tot seguit TALLER DE BALL FOLK 
amb Marcel Casellas Trio. Plaça 
dels Dies Feiners. De 17 a 21 h

DIA 13
XXVII RUTA DE LES ERMITES 
Centre Excursionista de Blanes  
Passeig de Mar. De 9 a 14 h

YOMIMUÀ d’Arnau Pérez
Teatre de Blanes. A les 19 h

DIA 18
CURSA PER LA PAU CAES.
Passeig de Mar

XXVII CICLE DE CONCERTS 
MÚSICA A L’ESPERANÇA
Gatticattivi. A les 22 h

DIA 19 
PRESENTACIÓ DEL NOU 
SISTEMA DE RECOLLIDA DE 
RESIDUS I NETEJA VIÀRIA
Passeig Pau Casals

DIA 20 
CAMINADA V “ONCOLLIGA’T 
EN MARXA”. Fundació Oncolliga 
Girona. Passeig de Mar

CERCAVILA DIA DE LA MARE
Sortida davant l’escola de música 
C/ Salut, 24. A les 9.15 h

PETIT CONCERT I AUDICIÓ DE 
SARDANES. 13.30 h. Pl. Espanya.

DIA 25
XXVII CICLE DE CONCERTS 

MÚSICA A L’ESPERANÇA
Quartet Gloria. Capella de 
l’Esperança. A les 22 h

DIA 26
V FIRA D’ANTIGUITATS 
Av. Mas enlaire. Plaça Onze de 
Setembre

“ESTEM D’ANIVERSARI” 
Espectacle infantil de l’escola de 
dansa de l’esbart. A les 17.30 h.
Teatre de Blanes / Entrada gratuïta

CONCERT LA HISTÒRIA DE LA 
NOSTRA CORAL. Coral Jubilate
Teatre de Blanes. A les 18 h

DEL 29 AL 3 DE JUNY
XXVIII APLEC DE PENYES BLANC 
I BLAVES. Sala García-Tornel

BIBLIOTECA COMARCAL

DEL 7 AL 26
EXPOSICIÓ: POESIA XINESA: 
Natura i bellesa, d’Oriol Petit.
Al vestíbul de la Biblioteca.

DIA 12
CLUB DE JOCS DE TAULA per 
a joves (a partir de 12 anys) i 
adults, amb en David Quesada.
a les 11 h i dia 18 a les 18 h. a la 
Biblioteca Jove.

DIA 16
LA RATETA PRESUMIDA per 
nadons amb l’Alma i la mar de 
contes. Sessió de Nascuts per 
Llegir. 10.30 h a la Sala Infantil.

DIA 17
HORA DEL CONTE: Contes de 
Hans Christian Andersen amb 
l’Eva González. Per a nens i nenes 
a partir de 3 anys. A les 18 h a la 
Sala Roberto Bolaño.

DIA 18
1R PREMI EN EXCEL·LÈNCIA 
COMUNICATIVA EN ANGLÈS 
dels alumnes de 1r de batxillerat 
de Blanes. Organitza: Rotary Club 
Blanes amb la col·laboració del 
CRP Blanes. A les 19 h a la Sala 
Roberto Bolaño.

DEL 21 AL 24
TALLERS ALFIN: Les xarxes 
socials. Inscripcions a la Biblioteca. 
Grups reduïts. de 15 a 16 h.

DIA 25
SESSIÓ DEL CLUB DE LECTURA 
JUVENIL WOLFGANG 
(extraordinari) de Laia Aguilar.
A les 17 h a la Biblioteca Jove.

DEL 30 AL 21 DE JUNY
EXPOSICIÓ: Tu, jo i el llibre de 
Gabriel Salvans. A la Biblioteca Jove.
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DIA 11

Calella
VINE AL TEATRE AMB L’ESCOLA.
9.30 i 11 h, a la Sala Mozart.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 
FLORS DE BACH. Teràpia floral del 
Dr. Bach, de Carme Beltran Boix. 
19 h, a la Biblioteca Can Salvador 
de la Plaça.

Pineda de Mar
CONTES MARROQUINS 
TEATRALITZATS. A les 17.30 h, a 
la Biblioteca Poblenou.

TALLER JUVENIL: BOOKTRAILER 
DE LA BIBLIOTECA. A les 19 h, a 
la Biblioteca Poblenou.

CONFERÈNCIA: CUINA NATURAL 
TERAPÈUTICA. A les 19 h, al local 
de l’Associació Canviem.

TRIDUO EN HONOR A LA VERGE 
DEL ROCÍO. A les 20 h, a l’església 
parroquial Santa Maria.

TALLER INTRODUCTORI A 
L’OBSERVACIÓ ASTRONÒMICA, 
a càrrec de Josep Gimbernat. A les 
21 h, a la platja de Pineda (davant 
del cementiri).

Palafolls
ACTIVITATS al Local Jove Can 
Batlle, 17 h.

Malgrat de Mar
HORA DEL CONTE a la Biblioteca. 
18 h.

Tordera
APLEC DE SANT PONÇ
Benedicció de roses, ofici, 
arrossada popular, sardanes...

DIA 12

Calella
JORNADA DE LA BOTIGA AL 
CARRER. De 10 a 21 h.

HORA DEL CONTE: “KALILA I 
DENMA”. 11.30 h, a la Biblioteca 
Can Salvador de la Plaça.

CONCURS DE PESCA AMB 
CANYA. 20 h, a la Platja de Garbí.

REPRESENTACIÓ DE L’OBRA 
NO ES PAÍS PARA NEGRAS I 
COL·LOQUI amb Sílvia Albert 
Sopale i Mayte Faemboy. Entrada 
gratuïta. 20.30 h, a la Sala Mozart.

CONCERT DINS DEL CICLE 
DE CAMBRA: Música al Palau 
de Frederic el Gran de Prússia 
amb Claudi Arimany (flauta), 
Eduard Sànchez (flauta), José 
Mor (violoncel) i Jordi Ribell 
(clavicèmbal). 21 h, a l’Escola Pia.

Pineda de Mar
FIRA D’ARTESANIA. De 9 h a 21 h, 
a la plaça Espanya.

CONFERÈNCIA: ASTROCONSTE-
LOGIA. A les 10.30 h, al local de 
l’Associació Canviem. 

Palafolls
FIRA MEDIEVAL

Santa Susanna
TEATRE A CÀRREC DEL GRUP LA 
MAGNÒLIA TEATRE. 21.30 h. Al 
Local Social. 

Malgrat de Mar
DONA CANÇÓ PRESENTA 
“DESCOBRINT L’ESTEL” al Centre 
Cultural. 18 h. 

DIA 13

Calella
3a CURSA / MARXA POPULAR 
SOLIDÀRIA DE LA POLICIA 
LOCAL DE CALELLA. 9.30 h, al 
passeig de Manuel Puigvert.

JORNADA DE COMERÇ 
“Aixequem les persianes”. 
De 10 a 13 h, a l’Espai Mercat.

XV TROBADA PARROQUIAL AMB 
LA GENT GRAN. De 10 a 13 h, a 
l’Església de Sta. Maria i St. Nicolau.

Pineda de Mar
CONCERTS D’ALUMNES 
I PROFESSORS de l’Escola 
Municipal de Música. A les 12 h, al 
Pati de Can Comas.

CONCERT: TENORS. A les 18 h, a 
l’Auditori.

Palafolls
FIRA MEDIEVAL

DEL 14 AL 20

Palafolls 
SETMANA DE LA SALUT amb: 
campanya de prevenció del 
glaucoma, xerrades, Fira Saludable, 
caminada a la platja...

Santa Susanna
FIRA D’ENTITATS DE SANTA 
SUSANNA. A la rambla dels Països 
Catalans. D’11 a 20 h.

DIA 15

Pineda de Mar
TALLER PER A ADULTS: 
“Eneagrama: 9 tipus de 
personalitat”. A les 18 h, a la 
Biblioteca Poblenou.

Palafolls
PRESENTACIÓ a la Biblioteca de 
diverses NOVEL·LES ESCRITES 
PELS ALUMNES de l’escola Mas 
Prats, 17 h.

DIA 16
Calella
Sortida cap a Palau-Solità i 
Plegamans del grup del programa 
“Esport i Salut” per participar 
a la CLOENDA DEL CICLE DE 
PASSEJADES “A CENT CAP 
ALS CENT” de la Diputació de 
Barcelona. A les 8.15 h, des de 
l’Oficina de Turisme.

CONFERÈNCIA “Josep Maria Sert: 
de Vic a arreu del món”. A càrrec 
de la Sra. Mercè Puntí. Per a socis 
de l’Aula. A les 18.30 h, al Casal 
l’Amistat.

CINEFÒRUM amb la projecció 
del documental Una crida per a 
cadascú (Makhdoumin) de Maher 
Abi Smra. 20.30 h, a la Sala Mozart 
(c. Església, 91).

Pineda de Mar
L’HORA DEL CONTE: El Petit món 
del Petit Príncep. A les 18 h, a la 
Biblioteca M. Serra i Moret.

CONFERÈNCIA: Constel·lacions 
familiars. A les 19.30 h, al local de 
l’Associació Canviem.

Malgrat de Mar
XERRADA “Hidratació per a 
persones grans” a les Cases dels 
Mestres. 15.30 h.

DIA 17

Calella
XERRADA DE NUTRICIÓ amb 
la dietista Sara Justicia. 9.30 h, al 
local d’Oncolliga.

XERRADA INFORMATIVA GRUP 
D’AJUDA MÚTUA “L’estimulació 
cognitiva i les adaptacions al 
domicili” a càrrec de Lidia Vilches. 
15.15  - 16.30 h, a la Sala de Juntes 
de l’Hospital Sant Jaume de 
Calella.

TARDES DE TERTÚLIA amb el 
comentari del llibre Les dones de 
la Principal de Lluís Llach. 18 h, a la 
Biblioteca Can Salvador de la Plaça.

TAULA RODONA SOBRE LA 
IGUALTAT DE GÈNERE EN LES 
DIFERENTS CULTURES amb la 
participació de Jaume Pera, Exolina 
Aldana i Yolanda Oquelí. 18.30 h, al 
Casal l’Amistat.

Pineda de Mar
TALLER PER A ADULTS: 
“AUTOCONEIXEMENT I 
AUTOESTIMA”. A les 18 h, a la 
Biblioteca Poblenou.

CINEFÒRUM: EL COSMONAUTA. 
A les 19 h, al Centre Cívic Poblenou.

Tordera
CLUB DE LECTURA INFANTIL a la 
Biblioteca, 17.30 h.

DIA 18

Calella
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ 
“XILOGRAFIES, LA FUSTA FETA 
IMATGE” que es podrà visitar fins 
al 8 de juliol. 19 h, al Museu-Arxiu 
Municipal Josep Codina i Bagué.

XERRADA “CATALUNYA EN 
FAMÍLIA - SORTIDES D’ÈXIT 
ASSEGURAT” a càrrec de Cecília 
Lorenzo. 19.30 h, al Museu del 
Turisme.

CINEMA CICLE GAUDÍ: Pau, la 
força d’un silenci. Director: Manuel 
Huerga. 21 h, a la Sala Mozart.

Pineda de Mar
PROGRAMA SETMANA DE LA 
GENT GRAN 2018
Activitats a la Plaça de les Mèlies:
- De 10 h a 11 h - Arribada de la 
gent gran de les residències de 
Pineda, el Centre de Dia i usuaris 
del Servei d’Atenció domiciliaria
- D’11h a 11:30 h - Inauguració 
oficial de la Festa de la Gent Gran, 
amb la presència de l’Alcalde i la 
Regidora de Benestar Social
- D’11:30 h a 12:30 h - Ball en línia. 
Organitza: Casal d’avis Poblenou
- De 17 h a 18 h - Joc de l’Oca 
(organitza: Càritas Sta. Maria de 
Pineda)
- De 18 h a 19 h - Pentagrama: 
Play Back (organitza: Casal d’avis 
Les Mèlies)
- De 19 h a 20 h - Karaoke. Es 
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participa en parella (formada per 
una persona major de 65 anys, i 
una persona menor de 25 anys). 
Inscripcions a l’estand de Serveis 
Socials el mateix divendres pel matí.

TALLER INFANTIL: 
PERSONATGES GEOMÈTRICS 
MODELATS. A les 18 h, a la 
Biblioteca Poblenou.

TALLER JUVENIL: BOOKTRAILER 
DE LA BIBLIOTECA. A les 19 h, a 
la Biblioteca Poblenou.

DIA 19

Calella
CELEBRACIÓ DEL DIA 
INTERNACIONAL DELS MUSEUS
Durant tot el dia, als espais 
museístics de Calella. Consultar 
www.calella.cat.

IRONKIDS
10 h, al passeig de Manuel 
Puigvert.

IRONWOMAN. 10 h, al passeig 
de Manuel Puigvert.

LABORATORI DE LECTURA. 
11.30 h, a la Biblioteca Can 
Salvador de la Plaça.

HORA DEL CONTE, VERMUT, 
QUINA, MÚSICA EN VIU, AIXÍ 
COM UNA MOSTRA D’ENTITATS 
I DEGUSTACIÓ I VENDA DE 
PRODUCTES DE COMERÇ 
JUST. 12  - 20.30 h, a la plaça de 
l’Església, Sidral Solidari.

FESTA DEL RECICLATGE.
17 h, a la plaça de l’Ajuntament.

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ 
TEMPORAL “PEDRO 
RODRÍGUEZ. L’ART DEL VESTIR”. 
18 h, a la Sala d’Exposicions de 
l’Ajuntament Vell. 

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ 
“RESISTENTS I DEPORTADES”. 
19.30 h, al Museu-Arxiu Municipal 
Josep Codina i Bagué.

Pineda de Mar
TROBADA INFANTIL DE 

PERCUSSIÓ PETIT RESSONA. 
A la plaça de la Biblioteca de 
Poblenou.

PROGRAMA SETMANA DE LA 
GENT GRAN 2018
Activitats a la Plaça de les Mèlies:
- De 10 h a 11 h - Estimulació 
cognitiva (organitza: Residència 
Paradís del Mar).
- D’11 h a 12 h  - Master Class de 
Gim Suau (organitza: Regidoria 
d’Esports).
- De 12h a 13h - Play Back 
(organitza: amics de la música del 
Casal d’avis Poblenou).
- De 17h a 18h - Activitat assistida 
amb gossos (organitza: Residència 
Pineda amb col·laboració de 
Kanstak, educació canina.
- De 18h a 20h - Ball Fi de Festa 
amb Luichi (organitza: Regidoria 
de Benestar Social).

Palafolls
SOPAR I ACTUACIÓ DE 
MARIACHIS al Casal d’Avis.

TALLER DE MANUALITATS a la 
Biblioteca, 11 h.

SESSIÓ DE CONTES BENÈFICS a 
la glorieta del doctor Torner, 17 h.

Tordera
DESÈ ANIVERSARI DEL CASAL 
DE JOVES. Diverses activitats a la 
plaça de l’Església.

Santa Susanna
EL FESTIVALET PRESENTA: 
l’espectacle familiar de carrer de 
circ-teatre, Els exploradors de 
l’aigua, a càrrec de Pessic de Circ i 
Claret Clown. A la plaça Catalunya.
18.30 h. 

REVETLLA DE SANT ISIDRE, amb 
ball popular a la plaça a càrrec dels 
Solistes de la Costa i sopar popular.
A partir de les 21,30 h. A la 
mateixa plaça Catalunya.

DIA 20

Calella
IRONMAN 70.3 BARCELONA 
2018. 7 h, a la Platja Gran.

REPRESENTACIÓ de l’obra Una 
nit a casa seva... senyora (Jean 
de Létraz) a càrrec de Joventut 
Artística de Calella. 18.30 h, al 
teatre Orfeó Calellenc.

ACTUACIÓ BENÈFICA DE 
DANSA DEL GRUP BILANS 
ESTUDI DE DANSA. 18 h, a la Sala 
Mozart.

Pineda de Mar
Sortida de Cal Capità, amb una 
RUTA GUIADA PEL CAMÍ DE LES 
COSTES FINS A HORTSAVINYÀ 
per celebrar l’Aplec de l’Erola 
d’Hortsavinyà. Més informació: 
http://aplecdelerola.wixsite.com/
aplecdelerola. A les 8 h.

Palafolls
FIRA OléPLF
 
FESTIVAL MINIMAL amb De 
Carmela a la Masia de Can 
Florenci, 18 h.

Santa Susanna
FESTA DE SANT ISIDRE, a la plaça 
de Llillota. 

AUDICIÓ DE SARDANES amb la 
cobla Premià. A la Plaça Llillota. 
17.30 h.

DIA 22

Pineda de Mar
TALLER PER A ADULTS: 
“Eneagrama: 9 tipus de 
personalitat”. A les 18 h, a la 
Biblioteca Poblenou.

Malgrat de Mar
TALLER: TENIM UN COMENSAL 
FREE GLUTEN A TAULA, a la 
cuina de l’escola Marià Cubí, 18 h.

DIA 23

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

CONFERÈNCIA “Manuel 
de Pedrolo, l’escriptor de la 
fecunditat”. A càrrec de la Sra. 
Anna Maria Villalonga. Socis Aula.
18.30 h, al Casal l’Amistat.

Malgrat de Mar
CURS DE MANIPULACIÓ 
D’ALIMENTS I AL·LÈRGENS 
ALIMENTARI. Escola d’Adults 
(matins). Dies 23 i 24.

DIA 24

Calella
CICLE CINEMA ASIÀTIC: Hers 
(Drama) VOSE. 21 h, a la Sala 
Mozart (c. Església, 91).

Malgrat de Mar
XERRADA “MANEIG DE 
L’ESTRÉS I L’ANSIETAT” a l’Escola 
d’Adults 15.30 h.

DIA 25

Calella
TROBADES D’ÒPERA amb l’òpera 
Manon Lescaut de Giacomo 
Puccini. Amb els comentaris de 
Rosa Maria Carbonell. 18.30 h, a la 
Sala Mozart (c. Església, 91).

CONFERÈNCIA “EL CANVI 
CLIMÀTIC”, a càrrec de Joan 
Manuel Riera. 20 h, a l’Espai 
Mercat.

Pineda de Mar
CENAFORUM (sopar compartit, 
passada de pel·lícula i debat 
posterior) A les 20 h, al local de 
l’Associació Canviem.

Palafolls
NIT ACÚSTICA, 22.30 h. Activitats 
al Local Jove de Can Batlle. 

Malgrat de Mar
XERRADA  - EL CERVELL ES FA 
GRAN: NORMALITAT I MALALTIA 
(Alzheimer, Parkinson...) Cases dels 
Mestres, 20 h.

DIA 26

Calella
TALLER INFANTIL “TEMPS DE 
FLORS”. 11.30 h a la Biblioteca 
Can Salvador de la Plaça.

CONFERÈNCIA DE SOR LUCIA 
CARAM. 18.30 h, a la Sala 
Mozart, en el marc dels actes de la 
Setmana Barça Jugadors.

MOMENTS DE FLORS I 51A 
EXPOSICIÓ DE ROSES DE 
CATALUNYA a Calella. 17  - 21 h, a 
diversos espais de la ciutat.

CONCERT DINS DEL CICLE DE 
CAMBRA: Món a Trio amb Bells 
Brass Trio. Marc Garcia (trompa), 
Marc Monzonis (trompeta) i Pol 
Vilar (trombó). 21 h, a l’Escola Pia.

REPRESENTACIÓ DE L’OBRA 
UNA NIT A CASA SEVA... 
SENYORA a càrrec de Joventut 
Artística de Calella. 22 h, al teatre 
Orfeó Calellenc.

Pineda de Mar
XX FIRA D’ENTITATS. De 10 h 

a 21h, a la plaça Mèlies, plaça 
Espanya i al Pati Can Comas. 

DANSA: ONE-HIT WONDERS
Cia Sol Picó. A les 22 h, a l’Auditori.

Palafolls
MILLA URBANA
Avinguda Costa Brava, 17 h.

Santa Susanna
EL FESTIVALET DE SANTA 
SUSANNA presenta: l’espectacle 
familiar de circ-teatre, Alquimia, a 
càrrec de la Cia El negro y el flaco. 
Al Local Social. 19 h. 

Malgrat de Mar
CAMINADA SOLIDÀRIA PER A 
LA SALUT MENTAL
Sortida desde l’ajuntament, 10 h.

DIA 27
Calella
MARXA SOLIDÀRIA CONTRA EL 
CÀNCER
9 h, al passeig de Manuel Puigvert.

JORNADA DE PORTES OBERTES 
DELS HORTS SOCIALS
10  - 14 h, al Torrent de 
Valldebanador.

MOMENTS DE FLORS I 51A 
EXPOSICIÓ DE ROSES DE 
CATALUNYA a Calella. 10 - 14 h i 
17 - 21 h, a diversos espais de la 
ciutat.

5è ANIVERSARI DE CALELLA 
CIUTAT GEGANTERA. Plantada 
de gegants, cercavila, mostra 
de balls, lliurament de records i 
parlaments.

REPRESENTACIÓ DE L’OBRA 
UNA NIT A CASA SEVA... 
SENYORA. 18.30 h, al teatre 
Orfeó Calellenc.

Pineda de Mar
XX FIRA D’ENTITATS. De 10 h 
a 14 h, a la plaça Mèlies, plaça 
Espanya i al pati Can Comas.

Palafolls
SALVEM EL NOSTRE PATI A 
L’ESCOLA LES FERRERIES

PLANTADA D’ARBRES al parc de 
les Rentadores, 11 h.

FESTIVAL MINIMAL amb Mario 
Mas al Molí Puigvert, 18 h.

Santa Susanna
VERMUT MUSICAL a càrrec de 
Tocs Santa Susanna. Al parc del 
Colomer. A partir de les 12 h. 

SARDANES a càrrec de la cobla, 
la Principal de l’Escala. 18 h. A la 
plaça Catalunya.

Malgrat de Mar
TALLER “CUINAR SENSE 
GLUTEN I SENSE RISCOS”, a la 
cuina de l’escola Marià Cubí, 10 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)

3.30 5.00 6.00 6.45 9.30 13.00 15.45
17.00 19.00 - - - - -

 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
5.00 7.30 8.30 9.00 9.30 10.30 11.30 13.30

15.30 17.15 18.15 19.00

BARCELONA - LLORET DE MAR (Estació de bus) 

8.45 9.45 11.15 13.15 14.15 15.15 16.15 17.15

18.30 19.15 20.30 21.15

 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 19.00 -

 BARCELONA (Estació del Nord) - BLANES (Estació)

9.00 14.00 17.30 19.00 21.00 23.00 -
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Farmàcies de guàrdia
BLANES

LLORET

Adreces i telèfons

Adreces i telèfons

Maig - Juny

Maig - Juny

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

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

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1
2
3
4

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

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

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

ECONOMIA LOCAL

A PARTIR DE LES 12 DE LA NIT,  S’HA DE TRUCAR ABANS A LA POLICIA LOCAL
(T. 972 358 666) I S’HA DE PORTAR LA RECEPTA.

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

De 22 h a 22 h (24h)

Nou Gros Mercat

Gastronomy & Music

13è aniversari 

Brindis inaugural entre els responsables del projecte i les autoritats

Entrada Restaurant Freu

Activitats i regals en el 13è aniversari

LLORET DE MAR
GM Food Iberica inverteix 

1,2 MEUR en un Gros Mercat a 
Lloret de Mar.

Gros Mercat, la primera cade-
na de cash&carry de l’estat dirigi-
da exclusivament a professionals 
de l‘hostaleria i la restauració, 
ha inaugurat el seu sisè centre a 
la demarcació de Girona i vint-
i-cinquè a Catalunya. Amb una 
superfície de 2.015 m2,  1.352m2 
de sala de vendes.

En total el nou establiment 
compta amb 7.150 referències, 
de les quals 1.316 corresponen a 
les marques pròpies de GM Food 
Iberica i 2.678 a producte fresc. 

El centre, dirigit per José An-
tonio Pérez Caballero, està situat 
a l’avinguda de les Alegries, 81-

83 de Lloret de Mar. Ha creat 16 
llocs de treball. També tenen un 
establiment a Blanes. yy

LLORET DE MAR
El Gran Hotel Monterrey de 

Lloret de Mar, en el seu restau-
rant FREU, ha acollit una de les 
actuacions del festival Gastro-
nomy & Music.

Costa Brava Hotels de Luxe 
ha organitzat en motiu de l’Any 
del Turisme i la Cultura, una sè-
rie d’actes on es combina la gas-
tronomia i la música.

En el cas del FREU, va actuar 
la cantant JU, que va oferir Pop 
& Rhythm’n blues.  El chef, Pep 
Arbós i el seu equip van presen-
tar el menú “Història Gastronò-
mica”. yy

SALT
L’Espai Gironès compleix 13 

anys i per celebrar-ho ha orga-
nitzat per aquest mes de maig 

un ampli programa d’actes que 
tindran com a fil conductor el 
món de la robòtica,  la realitat 
virtual  i els planetes, que estaran 
en sintonia amb la campanya ins-
titucional del Centre Comercial, 
L’Espai infinit. S’hi podran viure 
fascinants experiències amb  la 
realitat augmentada de les ulle-
res Samsung Gear; hi haurà una 
exposició que farà un recorre-
gut interestel·lar per descobrir 
curiositats sobre els planetes del 
sistema solar. També s’han orga-
nitzat tallers infantils de robòtica 
i es repartiran importants regals 
com ara un Ipad, un Samsung S9 
o un Iphone X. A més, el Centre 
Comercial acollirà durant un dia 
un robot humanoide per donar 
a conèixer l’última tecnologia en 
robòtica a nivell mundial. 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 Vilar
 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 XURRERIA LA PLANTERA

Avinguda Catalunya

 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 Narcís 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

Congelador seminou
Glass - Top de + Fred model 
Nevada 200 (665 x 705 x 875).
Preu: 250 €. Tel. 606 368 643

Venc Scooter Peugeot Satelis 
125 cc. Seminova, poc ús, només 
9.000 km, any 2007 estat impe-
cable, entrego amb canvi de nom 
inclòs. Preu 1.400 €
Contacte: Abel. Tel. 609 641 995

Venc llit plegable amb rodes. 
Nou a estrenar. Les mesures són 
190 x 85 cm, plegat ocupa poc 
espai. 135 €.  Tel. 634 016 631.

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

Vitrina expositora
Amb fred. Seminova. Frost-Trol 
Onega PVRTZ18 (1.930 x 1.140 x 
1.240). Preu: 1.600 €. 
Tel. 606 368 643

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 

Venc mobles de menjador de pi 
color mel, taula ovalada, sis ca-
dires, bufet, mirall, taula de tele, 
vitrina, rebedor, dos llits de 80 i 
tauleta de nit. Tot per 900 €. Per 
separat, a convenir.

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 JORDI ROCAS PALAU (GUANYADOR DEL PREMI SA GAVINA DE LLORET)

“Triguem unes 800 hores en construir una maqueta 
naval, amb un promig de 4 hores diàries”

Rocas i el guardó Sa Gavina. Foto M.A. Comas

Maquetes navals al Museu del Mar. Foto: A. MontañoRocas simulant la feina del mestre d’aixa. Foto: A. Montaño

ALMUDENA MONTAÑO INDIA

Als seus 74 anys el lloretenc Jordi 
Rocas emana una vitalitat i una 
alegria sorprenent. És un gran 
coneixedor de la història de Llo-
ret. Desinteressadament organitza 
moltes activitats i col·labora en 
diverses associacions relacionades 
amb la sardana, les maquetes de 
vaixells, l’Obreria de Santa Cris-
tina, el Casinet, la fotografia i la 
cultura popular de la localitat, en-
tre d’altres. Aquests són alguns dels 
motius pels quals li acaben d’entre-
gar el guardó Sa Gavina de Lloret. 
Un premi que li fa “molta il·lusió 
perquè no l’esperava”, assegura. 
Dels 14 als 65 anys va treballar 
en un taller d’automòbils i quan 
es va jubilar va organitzar-se les 
hores per no “caure en l’abisme ni 
en l’avorriment”, segons explica. I 
es va apuntar a tants llocs que pot-
ser està més ocupat ara que quan 
treballava.  

Què significa per a vostè rebre el 
Premi Sa Gavina de Lloret?
Per a un lloretenc, rebre el Premi 
Sa Gavina és molt important, ja 
que és el màxim guardó que dona 
l’Ajuntament a persones que fan 
coses per al poble. Per a mi un 
poble el forma la gent. Ha d’ha-
ver una línia de treball perquè 
tot funcioni i una línia cultural i 
esportiva en la que hem de col·la-
borar-hi tots perquè tingui força. 
Molta gent espera que l’Ajunta-
ment faci miracles, però no en fa. 
A Lloret ,l’Administració treballa 
molt bé, però hi ha una sèrie de 
coses que les ha de fer directa-
ment la ciutadania. 

Què va pensar quan li van dir 
que tota aquesta dedicació mu-
nicipal li ha servit per obtenir el 
guardó Sa Gavina?
Uf! No pensava que me’l donari-
en, i això que tota la família i els 
amics ho sabien. Em van portar al 

lliurament de premis completa-
ment enredat. El tècnic de cultura 
em va dir que hi anés perquè s’ha-
via de recollir una cosa per al 50è 
Aplec de la Sardana, que jo havia 
organitzat. 

Ben enredat! Li van dir per què 
es mereixia el guardó?
Sí. Per les activitats que he fet 
sempre: la restauració i manteni-
ment de les maquetes de vaixells 
que estan exposades a Lloret, la 
meva dedicació al món de la sar-
dana, el programa de ràdio que 
faig, la meva feina a l’Obreria de 
Santa Cristina... Totes aquestes 
coses en les que hi estic involu-
crat. Ara m‘hi puc dedicar plena-
ment perquè estic jubilat.

S’avorreix després de jubilar-se?
Avorrir-me? No, no tinc temps, 
Ha, ha, ha! Als matins treballo a 
les maquetes i a la tarda em de-
dico a les sardanes. Tinc tot el dia 
ocupat fins després de sopar, que 
és quan faig el gandul i miro la 
tele al sofà. A l’estiu quedo amb 
la colla de gamberros i gamberres 
per banyar-me al migdia i xerrem 
molt sobre tots els temes. És una 
cosa molt sana. Cal sortir de casa 
i tenir el cap ocupat. Faig el que 
m’agrada, ja no vull ni obligacions 
ni horaris.

Aquest any Lloret celebra el 51è 
Aplec de la Sardana. Tots els 
aplecs els ha organitzat vostè?
Doncs sí. Als 14 anys vaig comen-
çar al món de la sardana amb la 
Colla Sardanista. Al cap d’uns 
anys vaig encetar l’Aplec i aquest 
any ja celebrem el 51è aniversari. 
Fa 10 anys, l’Ajuntament em van 
demanar que els donés un cop de 
mà i també he organitzat cursets 
de sardanes.

Qui s’apunta als cursets de sar-
danes?

Tenim gent de tot arreu i de tots 
els colors. Els fem durant 4 mesos 
al Centre Cívic del Rieral de Llo-
ret. Tenim molts russos que han 
arribat a Lloret. Es volen integrar 
i els fa gràcia aprendre a ballar 
sardanes. 

Quantes hores triga en muntar 
una maqueta de vaixells mer-
cants de vela?
Aproximadament triguem unes 
800 hores en construir una ma-
queta naval, amb un promig de 
4 hores diàries. Així que estem al 
voltant d’un any per acabar-la. 

Quin preu té una maqueta? 
Doncs és molt difícil calcular-lo.
Però només que es pagués l’hora a 
10 euros, ja costaria uns 8.000 eu-
ros. N’he creat una vintena, però 
jo mai n’he venut cap. No ho faig 
per diners, ho faig perquè m’agra-
da i sempre les he regalat o me les 
he quedat.

A més de muntar-les, també les 
restaura i repara?
Sí. He reparat i restaurat un cen-
tenar de maquetes. Cada any faig 
el manteniment de les que for-
men part de la col·lecció del Mu-
seu del Mar. 

Com es restauren?
Hi ha dos tipus de restauració, 
la que requereix recompondre 
parts que estan trencades i la que 
només cal una posada al punt. 
Aquesta darrera és com si nete-
gessis el pis. Amb un aspirador, 
una cànula i un pinzell recullo 
la pols i la que queda enganxada 
la trec amb uns manyocs de cotó 
forts perquè no deixin fils i amb 
aigua destil·lada perquè no deixi 
calç. Si la pintura està malament 
faig un tractament de vernís a l’ai-
gua no agressiu i el vaixell torna 
a quedar en perfectes condicions.

Ha hagut de reparar alguna 
trencadissa gran?
Sí. I tant! Hi ha gent que les trac-
ta de qualsevol manera i les des-
trossa. I també hi ha accidents 
domèstics. Llavors em truquen 
perquè els arregli el problema. A 
l’ermita de Santa Coloma els van 
entrar ratapinyades, es van enre-
dar amb els fils de les maquetes de 
vaixells i les van trencar. També 
he reparat fa poc una goleta que 
estava tallada per la meitat pro-
pietat d’un col·leccionista que té 
una quarantena de vaixells i que 
va caure a sobre en relliscar de 
l’escala mentre canviava un llum 
del sostre. No passa res. Jo les ar-
reglo i queden com noves.

Cal tenir molta paciència. D’on 
li ve aquesta afició?
No ho sé, m’agrada molt. Potser té 
a veure amb que el meu besavi va 
arribar a les drassanes de Lloret 

provinent de la Cellera a treba-
llar de fuster per construir vai-
xells. Era mestre d’aixa. El que jo 
construeixo són una reproducció 
a petita escala d’aquelles embar-
cacions. El meu besavi es va em-
barcar tres vegades fins a Amèrica 
reparant vaixells. La vida a bord 
era molt dura. Passaven moltes 
hores treballant; sobretot quan hi 
havia tempesta o sorgien proble-
mes a l’estructura. Actualment hi 
ha molts programes meteorolò-
gics, però abans no. Al meu besa-
vi li va quedar la maleta a l’estret.

Què vol dir?
Que no va fer fortuna. Ha, ha, 
ha! No va tenir la sort dels de ca 
la Mercè Garriga o can Font, que 
van tornar amb diners.

A banda del mestre d’aixa, qui 
més formava part dels vaixells?
L’equip directiu dels vaixells el 
formaven quatre personatges: el 
capità manava, el contramestre 
s’encarregava de la logística, el 
nostramo s’encarregava del per-
sonal, com els actuals caps de re-
cursos humans, i el mestre d’aixa 
reparava el vaixell durant els vi-
atges. 

Quina relació té amb el mar?
Jo no sabria viure sense mar. El 
primer que faig cada matí quan 
m’aixeco o quan torno de vacan-
ces és anar a veure el mar, donar 
un cop d’ull. I el mar et parla, veus 
moltes coses quan estàs davant. 
Quan a l’estiu venen els meus nets 
juguem a “què hi veieu ara?” I 
m’han de dir què hi veuen quan 
miren al mar. I gaudeixo compar-
tint aquests secrets del mar!  yy


