
EDICIÓ BLANES - LLORET DE MAR

 EDITADA PER  
RADIO MARINA

NÚMERO 67  |  ABRIL 2019  |  ANY VII  |  PUBLICACIÓ CONTROLADA PER PGD 20.000 EXEMPLARS GRATUÏTS

Diada de 
Sant Jordi

Sant Jordi 2018. Foto Aj. Blanes

El dimarts de Pasqua se celebra-
rà una diada de Sant Jordi atípi-
ca: Festa local a Blanes, primer 
dia laborable a Lloret de Mar 
després de Setmana Santa i cam-
panya electoral de les eleccions 
generals del 28-A. Pàg.  3

POLÍTICA - Pàg. 4

9 RENÚNCIES 
AL PLE DE 
BLANES

SOCIETAT
Pàg. 5

MARXA 
DE LES 
ERMITES
Prop d’un miler de per-
sones han participat a 
la 40a Marxa de les er-
mites del Xino-Xano.

Nou dels vint-i-un regidors i regi-
dores que van començar el man-
dat 2015-19 han deixat el plenari 
abans d’hora. Els únics partits que 
mantenen tots els regidors del 
2015 són ERC, Batega i PP.

Obreres 2019

Les quatres obreres 2019. Foto M.A. Comas

El tradicional aplec dels Perdons va servir per presentar les quatre 
noves obreres de Santa Cristina, que van ser les principals protago-
nistes d’aquest acte festiu. Són Ariadna Béjar, Andrea Molina, Gem-
ma de Mingo i Mireia David, que van prendre el relleu a les obre-
res sortints en el decurs de la missa que es va fer durant la jornada. 
Més informació a la pàgina 2.

Súpers 
on Tour

La Festa dels Súpers a Blanes. Foto Yoyo

La Ciutat Esportiva de Blanes ha 
acollit la darrera parada de la Fes-
ta dels Súpers, que enguany ha 
estat itinerant i també s’ha pogut 
viure a Barcelona, Lleida i Tarra-
gona. Hi va haver dues sessions i 
una gran expectació. Pàg. 19
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Vols rebre La Marina al teu 
dispositiu i sense descàrregues?

ESCANEJA EL CODI
 i deixa les teves dades

L’Editorial Obreres de Santa Cristina 2019

Obreres i balladors remenant l’arròs. Foto M.A. Comas

MOISÉS GARCÍA - LLORET DE MAR

Les obres d’enguany són: Ari-
adna Béjar Cendra, Andrea Mo-
lina González, Gemma de Mingo 
Ferrón i Mireia David Xapellí.

Les quatre noves obreres de 
Santa Cristina van prendre pos-
sessió del càrrec durant l’ofici 
de diumenge a l’ermita de Santa 
Cristina, en el marc de l’aplec dels 
Perdons, una celebració que es va 
iniciar entre tres i quatre segles 
enrere.

L‘obrer major de Santa Cristi-
na, Arseni Frigola, assenyala que 
és una tradició que ve de lluny, 
però que no se‘n sap l’origen exac-
te. Afegeix: «Ve del temps en què 
la litúrgia catòlica era molt forta 
i els excessos de Carnaval es per-

donaven en aquest aplec». Amb el 
pas del temps, l’aplec dels Perdons 
s’ha convertit en una jornada fes-
tiva i popular, que compta amb 
la participació activa de l’entitat 
Xino-Xano.

La jornada començà a les 9 h 
del matí per anar caminant de la 
plaça de la Vila fins a l’ermita, fent 
parada per esmorzar a S’Illa d’Es 
Bot i es fa una visita als Jardins de 
Santa Clotilde.

La missa, que inclou el relleu 
de les obreres, la veneració de Sa 
Relíquia i el cant dels goigs de 
Santa Cristina amb el cor Alba 
de Prima, començà a les 12 h. 
Posteriorment s’inauguraren els 
plafons de fotografies del Ball de 
Plaça i en acabat hi va haver la 

presentació i bateig del nou lla-
gut mediterrani del Club de Rem 
Santa Cristina.  La cobla Princi-
pal d’Olot va oferir sardanes al 
migdia i a la tarda.

Al migdia es va servir una ar-
rossada popular a càrrec de la pe-
nya Xino-Xano. L’entitat  fa 35 anys 
que participa en aquesta festa.

CONCERT DE CANT CORAL 
PER LA VIGÍLIA DE L’APLEC

El dia abans de l’aplec, es va 
programar a la Parròquia de Llo-
ret un concert de cant coral a càr-
rec de la Coral Nit de Juny de Pa-
lafrugell. Es tracta del tradicional 
concert de vigília de l’aplec dels 
Perdons. L’entrada és gratuïta. yy

Eleccions

Aquest mes d’abril tenim les primeres eleccions de 2019. 
Es tracta de decidir quina minoria tindrà prous vots per 
intentar un pacte i governar a Madrid.

Serà una minoria de la dreta o serà una de l’esquerra? 

La radicalització del debat, ens ha retornat a la simplicitat 
d’escollir entre dretes i esquerres. 

El mes de maig s’hauran de tornar a posar les urnes per 
escollir els nostres Ajuntaments. Molts pobles patiran al-
tre cop un sistema electoral ineficaç. La previsible frag-
mentació entre moltes opcions, donarà ajuntaments sense 
majories per poder aplicar alguna política coherent.

A alguns pobles hi hauran 10 candidatures i fins i tot més. 
Tot fa pensar que no hi haurà cap partit ni agrupació que 
obtingui vots suficients per a poder governar sols i apli-
car el seu programa.

Lligats per la necessitat de pactar, quedaran altre vegada 
esclaus de les exigències dels qui els doni suport. yy
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Sant Jordi 2019 a les biblioteques
ANNA CARLOS - BLANES / LLORET

Abril és el mes dels llibres. El 
dia de Sant Jordi sempre s’om-
ple de gent que vol comprar les 
últimes novetats literàries. Però 
hi ha un lloc on cada dia es viu 
com un petit Sant Jordi: les bibli-
oteques. Aprofitant la celebració 
d’aquesta festivitat, hem visitat 
les biblioteques de Blanes i Llo-
ret de Mar perquè ens expliquin 
com viuen aquests dies previs al 
dia del llibre i la rosa.

Primer de tot, vam demanar 
que ens recomanessin algunes 
obres literàries. Les directores de 
Blanes i Lloret es decanten per 
les obres clàssiques. Les obres de 
capçalera de Gemma Ciuró, la di-
rectora de la Biblioteca Comarcal 
de Blanes, són Madame Bovary 
de Gustave Flaubert i Lolita, de 
l’escriptor rus Vladimir Nabokov. 
Per altra banda, Hermínia Marco, 
directora de la Biblioteca de Llo-
ret, també ens recomana l’última 
novel·la de Javier Cercas El mo-
narca de las sombras, que explica 
la història del tiet de la mare de 
l’autor, Manuel Mena, falangista 
i alferes de l’exèrcit rebel durant 
la Guerra Civil Espanyola, que va 
morir en combat als 19 anys.

Pel que fa als autors de la 

zona, ens recomanen Persecució 
de l’escriptor de Sant Feliu de 
Guíxols Toni Sala, i Els finals no 
arriben mai de sobte del blanenc 
Salvador Macip, tots dos recent-
ment publicats. A Lloret, no hi 
ha novetats literàries, però sí que 
hi ha autors que val la pena re-
comanar, com per exemple, Jordi 

Soliguer, Joan Domènech o Car-
los Arbó. Lloret també comp-
ta amb un seguit d’autores que, 
gràcies a l’autopublicació, han 
pogut compartir les seves histò-
ries. Parlem, per exemple, de Pa-
qui Gallardo o Maya Mora. (Més 
informació del Sant Jordi 2019 a 
l’Agenda d’activitats).

MOLT MÉS QUE LLIBRES

Molt sovint es creu que les 
biblioteques només són un espai 
contenidor de llibres. Un lloc on 
poder llegir un llibre, el diari o, per 
als estudiants, un lloc on repassar 
per l’últim examen o buscar in-
formació per elaborar un treball. 

Però, avui en dia, les biblioteques 
són molt més que això. Com bé 
diu Gemma Ciuró, “a les biblio-
teques, sobretot, hi ha persones. 
Fins fa poc, érem un espai conte-
nidor d’informació, però ara, grà-
cies a les noves tecnologies, més 
que contenidores, som transmis-
sores. Comptem amb equips de 
persones que ajuden a transmetre 
tota el coneixement que tenim”. 

Les biblioteques de Blanes i 
Lloret no només compten amb 
un gran fons documental, tant 
de llibres, com de música, pel·lí-
cules, o fins i tot videojocs, sinó 
que també organitzen una gran 
quantitat d’activitats dirigides a 
tot tipus de públic. A Blanes so-
bretot destaquen els programes i 
activitats per al foment de la lec-
tura. En total, es realitzen 7 clubs 
de lectura, en què destaquen, el 
de lectura fàcil per a persones 
immigrants, o el club de lectura 
inclusiva en col·laboració amb la 
Fundació Aspronis. 

A Lloret de Mar, s’organitzen 
activitats clàssiques com ara el 
contacontes i els clubs de lec-
tura, o d’altres més temàtiques 
com el ‘Lloret Negre’, el festival 
dedicat a la novel·la negra, o la 
Super Nit de TV3. yy

Espai Brossa a la Biblioteca de Blanes. Foto Anna Carlos
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Novena renúncia al plenari de Blanes en el 
mandat 2015-19

28-A: primera cita electoral del 2019

BLANES

Nou dels vint-i-un regidors i re-
gidores que van començar el man-
dat 2015-19 han deixat el plenari 
abans d’hora. Només tres partits no 
han fet cap canvi: ERC, Batega i PP.

Pel PSC han deixat el ple, Mi-
quel Lupiáñez, com a alcalde, i 
Susana Ramajo; per ICV-EUiA, 
Víctor Catalán i Dolors Rubio. 
Per CiU/PDeCAT, Meritxell Sala-
rich i Joaquim Torrecillas; per la 
CUP, Jaume Pujadas i Clara Cas-
trillo, i per Cs, Margarita Santo la 
darrera en plegar.

La majoria ha al·legat “motius 
personals o professionals”, tot i 
que al darrer, en molts casos, hi 
havia diferències entre companys 
de partit. El que ho va dir més clar 
va ser Miquel Lupiáñez després 
dels fets de l’1-O, quan va deixar 
el PSC i l’alcaldia.

ORDENANÇA DE CIVISME

El ple de Blanes ha aprovat per 
unanimitat diverses modificaci-
ons que s’han introduït en l’orde-
nança de civisme i convivència 
ciutadana. Els canvis s’han incor-
porat arran d’una moció aprovada 
en el ple de gener, i el punt que 

s’ha revisat inclou una nova tipi-
ficació sancionable. 

Es tracta dels Atemptats con-
tra la dignitat de les persones i la 
convivència ciutadana, en substi-
tució de l’anterior text que parlava 
de baralles i discussions a la via 
pública. L’aprovació per unani-
mitat s’alinea amb el consens que 
també va haver a l’hora d’aprovar 
la moció presentada per ICV-
EUiA i Batega per Blanes al gener. 

RCP - L’Ajuntament de Blanes es 
compromet a donar suport a l’As-
sociació RCP a l’escola.

És una entitat creada el 2015 i 
formada per gent voluntària que 
ensenya a les deu escoles de Bla-
nes, de 1r a 4t de Primària, com 
actuar en cas d’una mort sobtada 
o una aturada cardíaca.

Cada any moren 30.000 per-
sones a l’estat espanyol per un 
d’aquests problemes de salut. El 
nombre de víctimes de trànsit, és 
d’aproximadament un miler.

Segons Juana María Roca, 
portaveu de l‘entitat, “és un pro-
jecte únic a l’estat”.

Segons Roca, “els adults mol-
tes vegades tenen por a actuar 
mentre que els infants són més 
naturals”.

De cara al proper curs es vol 
treballar amb els sis cursos de Pri-
mària, però necessiten el suport 
de les administracions, en diver-
sos aspectes, entre ells l’econòmic.

Els vuit grups de l’Ajuntament 
van aplaudir la tasca que fan, però 
la CUP no acaba de veure clar 
que l’Ajuntament els pugui ajudar 
econòmicament quan hi ha mol-
tes entitats que fa molts anys que 

treballen al poble i no reben cap 
tipus de subvenció.

L’objectiu seria rebre també el 
suport de la Generalitat, la Dipu-
tació o organismes com Dipsalut.

QUEIXES DE LA PAH

En l’apartat de Precs i pregun-
tes obert al públic la portaveu de 
la PAH, Emma Torres, ha dema-
nat a l’Ajuntament de Blanes que 
es facin accions més contundents 
per ajudar a resoldre l’emergència 
habitacional que pateixen moltes 
persones. 

Torres també ha reclamat a 
la classe política que pressioni la 
Generalitat perquè ajudi aportar 
solucions.

L’alcalde –qui també és res-
ponsable d’Afers Socials- ha 
respost reconeixent la manca 
de recursos d’habitatge que hi 
ha i que cal trobar-hi solucions. 
Igualment, ha recordat que s’està 
endarrerint poder disposar dels 
pisos d’emergència social dels 
antics mestres de l’Escola Carles 
Faust, lamentant la lentitud de 
resposta que tenen les adminis-
tracions públiques. yy

COMARQUES DE GIRONA

Els ciutadans tenen el diumen-
ge 28 d’abril el primer contacte 
amb les urnes d’aquest any. Tot-
hom tenia clar que el 26 de maig hi 
hauria eleccions municipals i eu-
ropees, però, la situació de feblesa 
del govern del PSOE de Pedro 
Sánchez va provocar un avança-
ment electoral nou mesos després 
d’haver arribat a la Moncloa gràci-
es a una moció de censura.

La campanya electoral ar-
riba en plena Setmana Santa 
i amb el judici del procés en 
marxa, per tant, Catalunya en 
el centre del debat. 

CALENDARI ELECTORAL

- 12 d’abril: comença la campanya 
electoral per les eleccions generals 
2019.

- 18 d’abril: acaba el termini per 
demanar el vot per correu per als 
ciutadans que que no seran al seu 
municipi el 28 d’abril.

- 23 d’abril: a partir d’aquest dia ja 
no es poden publicar sondejos ni 
enquestes electorals.

- 26 d’abril: acaba la campanya 
electoral a la mitjanit.

- 27 d’abril: jornada de reflexió.

- 28 d’abril: eleccions generals 
2019.

- 23 de maig: cal haver fixat la data 
de constitució de les noves Corts.

CANDIDATS AL CONGRÉS

ERC-SOBIRANISTES
1. Montserrat Bassa Coll.

JxCAT
1. Jaume Alonso Cuevillas i 
Sayrol (Ind.).

PSC-PSOE
1. Marc Lamuà Estanyol.

EN COMÚ PODEM-
GUANYEM EL CANVI (ECP-
GUANYEM EL CANVI)
1. Joan Luengo Sala.

PP
1. Sergio Santamaría Santigosa.

CIUDADANOS (C’s)
1. Héctor Amelló Montiu.

PACMA
1. Mònica del Mar Jordán Pujol.

FRONT REPUBLICÀ (POBLE 
LLIURE)
1. Maria Besora Soler 

VOX
1. Alberto Tarradas Paneque.

CONVERGENTS (CNV)
1. Jordi Cordón Pulido.

IZQUIERDA EN POSITIVO (IZQP)
1. Andrés Peñalver Bernardo.

PARTIT COMUNISTA DEL 
POBLE DE CATALUNYA 
(PCPC)
1. Miguel de la Cruz Astasio.

PARTIT COMUNISTA 
DELS TREBALLADORS DE 
CATALUNYA (PCTC)
1. Adrià Moreno Sánchez.

POR UN MUNDO MÁS JUSTO 
(PUM+J)
1. Eva Guillamón Granell.

RECORTES CERO-GV
1. Rosa Estefanía Pérez 
Fernández. yy

Aprovació per unanimitat dels canvis a l’ordenança de civisme. Foto Aj. Blanes

Juny del 2016 a Blanes. Foto Yoyo

Diputats 
Congrés Vots % Diputats 

Girona
Diputats 

Catalunya

PP 137 7.906.185 33,03% - 6

PSOE 85 5.424.709      22,66%                  1 7

Podemos 71 5.049.734      21,1% 1 12

C‘s 32 3.123.769       13,05%                                            - 5

ERC 9 629.294        2,63%                  2 9

CDC 8 481.839        2,01%                  2 8

EAJ-PNV 5 286.215         1,2% - -

Bildu 2 184.092        0,77% - -

CC 1 78.080       0,33% - -
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La rotonda de Ca la Guidó 
agafa forma

40a Marxa de les 
ermites

LLORET DE MAR

Prop d’un miler de persones 
han participat el 31 de març a la 
40a edició de la Marxa de les ermi-
tes de Lloret de Mar que organitza 
el Xino-Xano. Aquesta és una de 
les activitats més tradicionals que 
organitza al llarg de l’any el grup 
lloretenc. El recorregut és de 18 
quilòmetres i es passa per totes les 
ermites del terme municipal (Sant 
Quirze, les Alegries, Sant Pere del 
Bosc i Santa Cristina).

El lema dels organitzadors: 
Un recorregut pels camins d’ahir, 
d’avui i de sempre.

Anys enrere van arribar a ser 
3.600, quan es van deixar de fer 
els 40 km. de Banyoles. Actu-
alment reuneixen entre 1.000 i 
1.200 persones.

La sortida es va donar a les 
vuit del matí de la plaça de la Vila. 
Després del recorregut, a la platja 
central, el tradicional esmorzar 
i, com a record, una samarreta 
commemorativa.

La principal novetat d’en-
guany va ser que els participants 
no van haver de creuar la carrete-
ra de Vidreres. yy

BLANES

Les obres de la nova rotonda, 
que van començar el 25 de març, 
compten amb un termini d’execu-
ció de 5 mesos i dues setmanes,, 
tot i que cal destacar que hi hau-
rà una aturada coincidint amb els 
mesos de juliol i agost.

El projecte l’executa l’em-
presa VIALSER (Vialitat i Serveis 
S.L.V.), a qui es va adjudicar per 
un import de 496.490,30 €, des-
prés de comptar amb un pressu-
post de 687.628’36 €. 

El projecte és molt més com-
plex que una senzilla rotonda i va 
més enllà d’aquesta infraestructu-
ra, ja que es tracta de la remode-
lació de la carretera de Tordera, 

entre les rotondes dels Focs i Mas 
Cremat. Prèviament, a finals de 
l’any passat es van estar fent en la 
mateixa zona uns necessaris tre-
balls consistents en la millora i 
ampliació de la xarxa pluvial. 

MODIFICACIÓ DE LA 
CIRCULACIÓ 

Des del primer dia s’ha tallat 
un dels dos carrils de circulació 
que hi ha a la carretera de Blanes 

a Tordera, de manera que sempre 
en quedarà un de lliure pel pas de 
vehicles. 

A diferència del que es va fer 
quan van tenir lloc les obres de la 
xarxa pluvial a finals de l’any pas-
sat, l’únic carril que queda en ser-
vei (indistintament de si és el dret 
o l’esquerra) serà per circular de 
nord a sud, és a dir: venint des de 
Mas Cremat en direcció al centre 
del municipi. yy

Obres per fer la nova rotonda. Foto Yoyo

Pas pel nou pont. Foto M.A. Comas

«A més de la rotonda, es 
millorarà la carretera entre 
les giroles dels Focs i Mas 

Cremat»

«Les obres, que duraran 
5 mesos i dues setmanes, 

s’aturaran els mesos de 
juliol i agost»
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25è aniversari de l’ABS Lloret-Tossa

Tallers gratuïts per a professionals de la restauració

Demanen als partits polítics que actuïn contra els 
habitatges turístics il·legals

 LLORET DE MAR - TOSSA DE MAR

L’Àrea Bàsica de Salut de Llo-
ret-Tossa ha celebrat aquest març 
25 anys del seu naixement. Va ser el 
mateix mes, però del 1994, quan el 
CAP Lloret de Mar i el CAP Tossa 
de Mar van obrir les seves portes.

Ara, un quart de segle més 
tard i fent una mirada retrospec-
tiva, segons la CSMS –que gesti-
ona el servei-, hi ha hagut grans 
canvis, canvis que han permès 
l’àrea bàsica créixer amb un nou 
centre –CAP Dr. Benito Rieral– 
i que els professionals  agafessin 
un rol participatiu en l’àmbit de 
la salut comunitària per millorar 
la salut i el benestar de les perso-
nes i les comunitats.

 “Abans els metges no sortí-
em de la consulta, ara els profes-
sionals participem activament 
en l’àmbit comunitari,  fent pro-
moció de la salut per informar, 
educar sanitàriament els ciuta-
dans i oferir-los els recursos ne-
cessaris”,  explica la Dra. Imma 
Morató, directora de l’EAP 
Lloret-Tossa. El programa Salut 
i Escola, de l’Agència de Salut 
Pública de la Generalitat de Ca-
talunya, n’és un clar exemple. 
Amb aquesta iniciativa, els pro-
fessionals van a les escoles per 
promoure els hàbits saludables 
entre els joves o també hi ha el 
programa RCP que ensenya els 
nens i nenes a saber actuar ràpi-
dament en una situació de risc.

També ha estat important la 
creació d’un servei d’atenció a do-
micili per atendre les necessitats 
dels pacients dins del seu entorn 
familiar. Fins ara és l’únic servei 
d’aquestes característiques que és 
pot trobar en l’àmbit de primària a 
la Corporació de Salut del Mares-
me i la Selva.

“Entre els objectius de futur, 
ampliar el personal, millorar les 
instal·lacions i oferir més serveis”, 
apunta Morató.

  
Actualment a Lloret hi ha servei 

les 24 hores. A Tossa de Mar, a les 
nits, d’hivern, el CAP està tancat, 
una decisió que anys enrere va crear 
un gran enrenou i diverses mobilit-
zacions ambdós municipis. yy

 LLORET DE MAR

Les formacions, que van a càr-
rec de la Fundació Alícia, formen 
part de l’Estratègia d’impuls al sec-
tor de la gastronomia 2018-2022 
que l’entitat coordina amb el suport 
de l’Associació de Bars i Restau-
rants de Lloret de Mar i el Gremi 
d’Hostaleria de Lloret de Mar.

La primera formació es presen-
tà com un taller teoricopràctic so-
bre la gestió d’al·lèrgies i intoleràn-
cies en línia amb l’estratègia de la 
destinació per posicionar-se com 
una destinació turística especialit-
zada en la cuina de la salut.

El taller, d’unes dues hores de 
durada, va oferir als professionals 

del món de la restauració de Llo-
ret nocions bàsiques per poder 
atendre amb seguretat persones 
al·lèrgiques en diferents tipus 
d’establiments. Hi va haver una 
breu introducció sobre les al·lèr-
gies i intoleràncies alimentàri-
es, es detallà el protocol que cal 
seguir per poder elaborar plats 
sense determinats al·lèrgens de 
manera segura i es van ensenyar 
els fonaments per saber adaptar 
diferents elaboracions per a per-
sones al·lèrgiques.

El programa de formacions 
continuà el dimecres 10 d’abril 
amb un taller sobre dietes vegeta-
rianes i veganes i conclourà el 10 
de maig amb una segona edició del 

taller d’al·lèrgies i intoleràncies.

Totes les formacions tindran 
lloc a la nova escola d’hostaleria 
de l’Hotel Alegria Santa Cristina 
de Lloret de Mar.

En paraules d’Elizabeth Ke-
egan, gerent de Lloret Turisme: 
“Després d’una primera fase, en 
què la Fundació Alícia ha estat 
creant unes guies específiques 
sobre la gestió d’al·lèrgies i into-
leràncies i les dietes vegetarianes 
i veganes, ara comencem la sego-
na fase de transmissió d’aquesta 
informació als professionals de la 
restauració de Lloret, tant al per-
sonal de cuina com al de sala o 
d’atenció al client”. yy

 LLORET DE MAR

L’Associació Turística d’Apar-
taments Costa Brava- Pirineu de 
Girona (ATA) i la Plataforma, que 
agrupa una dotzena d’empreses 
gestores d’habitatges d’ús turís-
tic a Lloret de Mar, han acordat 
iniciar una ronda de reunions 
amb diferents partits polítics que 
concorren a les properes eleccions 
municipals a Lloret de Mar per 
demanar-los, entre d’altres, que 
incorporin als seus programes 
electorals accions per lluitar amb 
contundència contra les persones 
que duen a terme aquesta activitat 
sense tenir-la legalitzada. També 
demanen que es reconegui la tas-

ca que fan els professionals del 
sector que compleixen la llei i que 
se’ls tingui en compte a l’hora de 
dissenyar normatives o actuaci-
ons que els impliquen. 

L’ATA i la Plataforma impulsen 
aquestes trobades amb l’objectiu de 
traslladar als partits polítics de Llo-
ret de Mar un seguit de qüestions 
per saber quina opinió tenen del 
sector i quin  és el tractament  dels  
HUTS que es fa en els diferents  
programes electorals. Però sobre-
tot, volen saber si preveuen una 
estratègia de control per detectar 
els HUTS il·legals  que continuen 
llogant-se al municipi i com s’ar-

ticularà aquesta estratègia. Aquest 
és el principal problema que té del 
sector i que afecta molt negativa-
ment la seva imatge.  

Segons l’ATA i la Platafor-
ma, l’estratègia de control per als 
HUTS il·legals hauria de passar 
per desenvolupar una normativa 
dictaminada pel propi Ajuntament 
amb el suport de la policia munici-
pal que prevegi més inspeccions i 
més efectives. D’altra banda, també 
consideren que caldria elaborar un 
llistat de les persones que actuen al 
marge de  la llei per tal que la poli-
cia hi pogués actuar. yy

Cap del carrer Girona. Foto M.A. Comas

 La primera reunió es va fer a la seu del PSC. Foto ATA

Cuina saludable amb la Fundació Alícia. Foto Lloret Turisme
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La fira es va muntar al passeig de Mar. Foto Yoyo

Imatge dels guardonats i les autoritats. Foto M.A. Comas

Primera edició de la fira Playmobil a Blanes

Segell AMED per promoure la 
dieta mediterrània

GAL·LA LOSADA - LA CRÒNICA

El darrer cap de setmana de 
març, el passeig de Mar de Blanes 
ha acollit la primera edició de la fira 
de Playmobil del poble. Coincidint 
amb el primer dia amb la botiga al 
carrer i el bon temps, la vila s’ha 
omplert d’un agradable ambient.

 
Photocalls, inflables, tallers de 

maquillatge i màscares i paradetes 
on comprar figuretes, tant noves 
com articles descatalogats. Tot això 
és el que ha ofert la fira, organitzada 
per Esplay, una entitat que promou 
el joc com a recurs educatiu per es-
timular la creativitat i la dialèctica 
entre pares i fills. Per acompanyar 
la fira, quinze comerços locals han 
exposat un ninot de Playmobil de 
la mida d’un nen al seus aparadors. 

Cal destacar que a Blanes s’ha 
optat per celebrar la fira a l’aire lliu-
re. Allotjar-la al passeig de Mar li ha 
donat més visibilitat. A més, també 
s’han estalviat les cues que s’hague-
ren creat si s’hagués col·locat en un 
espai tancat. L’entrada gratuïta és 
un atractiu més que anima moltes 
famílies a visitar-la i gaudir de les 
activitats que s’ofereixen. 

A diferència de les fires d’al-
tres pobles, promogudes per la 
mateixa organització, a Blanes no 

s’han exposat diorames. Aquest 
aspecte ha decebut a alguns dels 
visitants que esperaven poder 
veure algunes escenes repre-
sentades amb ninots Playmobil. 
“Nosaltres hem vingut pensant 
trobar exposicions de Playmobil, 
era l’aspecte que més ens atreia”, 
declarara una parella. De tota 

manera el poble ha rebut amb 
gran il·lusió i participació aques-
ta primera edició de la fira. El 
dissabte a la tarda i el diumenge 
al migdia han estat els moments 
de més afluència i activitat. 

Tot i que les activitats que 
s’han ofert estaven principalment 

dirigides a la canalla, hi ha as-
sistit gent de totes les edats. Ara 
bé, la majoria del públic estava 
compost per pares i mares que 
acompanyaven els més petits a 
gaudir de la fira. Amb aquesta vi-
sita, la gent més gran ha recordat 
amb certa nostàlgia les joguines 
de la seva infància, encara que 

guarden certes diferències amb 
les d’avui en dia. Alguns nens 
han aprofitat aquesta ocasió per 
comprar la seva primera figureta 
Playmobil, i d’altres, per ampliar 
la col·lecció que ja tenien. “No 
hi jugaven perquè no en tenien, 
i avui hem comprat els primers”, 
assegura una mare respecte a les 
seves filles. 

Tant venedors com pares han 
notat una diferència generacio-
nal. Fa 30 anys enrere gairebé tot-
hom gaudia dels coneguts clicks, 
i no hi havia gaires models per 
escollir. En canvi ara són molts 
els infants que, tot i conèixer la 
marca, mai no han tingut aques-
ta joguina, però a la vegada hi ha 
un gran ventall de col·leccions a 
la venda: des d’astronautes fins 
a espies, passant per dinosaures. 
“La primera generació que hi ha 
de l’any 74 els braços i les mans 
no es movien”, explica un comer-
ciant de les figuretes. 

Juntament amb un cel assole-
llat, unes temperatures agradables 
i les paradetes de la botiga al car-
rer, el centre de la vila s’ha omplert 
d’un grat ambient, que ha acom-
panyat a sortir a passejar. Una 
bona manera d’acomiadar l’últim 
cap de setmana d’hivern. yy

LLORET DE MAR

Un total de 16 establiments 
de restauració de Lloret de Mar, 
majoritàriament hotels, han estat 
acreditats amb el distintiu AMED 
de l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya, que a través d’aquest 
programa identifica els establi-
ments que promouen una dieta 
mediterrània com a alimentació 
saludable entre els seus clients.

Amb aquesta xifra Lloret de 
Mar és el municipi de les co-

marques gironines amb més 
restaurants acreditats, 16, seguit 
per Girona ciutat, amb 15, i Pa-
lamós, amb 6. Els segueixen 21 
municipis més amb almenys 1 
establiment acreditat cadascun. 
A nivell de Catalunya es troba en 
4a posició, per davant té grans 
ciutats com Barcelona, amb 140; 
Hospitalet de Llobregat, amb 21,  
i Terrassa, amb 19.

A nivell de places hoteleres 
aquests establiments hotelers 

acreditats fins avui representen 
unes 10.000.

L’adhesió al programa AMED 
s’emmarca dins la Estratègia d’im-
puls al sector de la gastronomia 
de Lloret de Mar 2018-2022 que 
ha posat en marxa Lloret Turisme 
amb la col·laboració de la Fundació 
Alícia i amb el suport del Gremi 
d’Hostaleria de Lloret de Mar i l’As-
sociació de Bars i Restaurants de 
Lloret de Mar i que s’estructura en 
dos gran eixos: Salut i Identitat. yy
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Imatge utilitzada per a promocionar el concurs. Foto Bence Mate

MontPhoto 2019
LLORET DE MAR

MontPhoto busca imatges 
innovadores i inspiradores, 
llocs desconeguts, noves visions 
dels éssers vius, comportaments 
sorprenents o reinterpretacions 
de tot el que ja es coneix. Una 
mirada que documenti la di-
versitat, la bellesa, el misteri i 
la fragilitat de la vida al nostre 
planeta. El concurs convocat des 
de Lloret de Mar premia l‘excel-
lència en les fotografies.

Les inscripcions es poden 
presentar a: www.montphoto.
com, fins el proper 30 d’abril 
de 2019, a les 23.59 hores. La 
decisió del jurat s‘anunciarà el 
dissabte 5 d’octubre de 2019 a la 
gala de lliurament de premis a 
Lloret de Mar.

 
COM PARTICIPAR-HI?

 Les inscripcions poden en-
viar-se en aquest web, http://
montphoto.com/website/parti-
cipa.asp.

La participació és exclusiva-
ment en línia. Només s‘accepten 
fotografies capturades per cà-
meres digitals (arxiu RAW obli-
gatori).

 
Cada autor pot participar 

amb un màxim de 25 fotografi-
es que es poden distribuir lliu-
rement entre les onze categories 
del concurs. Per a la beca, po-
dran presentar fins a 10 imatges 
addicionals.

 
Les onze categories del con-

curs són: Muntanya, Activitat 
de Muntanya, Mamífers, Aus, 
Altres Animals, Món Vegetal, 
Paisatge, Món Submarí, Macro, 
Denúncia Ecològica i Art a la 
Natura.

 
ANUNCI DELS GUANYADORS

 
Els guanyadors de MontPho-

to 2019 es donaran a conèixer el 
proper dissabte 5 d‘octubre de 
2019, a la cerimònia de lliura-
ment de premis, que tindrà lloc 
a MontPhoto Festival, Mont-
Photo FEST, a Lloret de Mar.

 
PREMIS

MontPhoto 2019 repartirà 
premis per valor de 23.000 eu-

ros. De nou, s’ofereix una beca 
per a un projecte fotogràfic de 
conservació.

La beca MontPhoto-WWF 
consisteix en una dotació de 
6.000 euros per a un projecte 
fotogràfic de conservació i la 
producció d‘una exposició del 
projecte becat.

 
Premi d’Honor MontPhoto 

2019, consistent en 2.000 euros 
i diploma.

 
Premis a les categories del 

concurs: Un primer premi de 
300 euros i diploma, un premi 
votació popular consistent en 
material fotogràfic i diploma, i 
8 mencions d‘honor (diploma). 
Tres premis especials, cadas-
cun amb una dotació de 300 eu-
ros i diploma. Entre els menors 
d‘edat, es repartiran dotze pre-
mis, sis premis juvenils de 15-17 
anys i sis premis infantils, fins 
als 14 anys, vuit experiències 
fotogràfiques amb Photo Logis-
thics, materials i diploma.

 Les fotografies premiades es 
publicaran en el llibre Inspirats 
per la natura 2019. Es pot fer la  
reserva en el moment de la ins-
cripció, i a l‘exposició itinerant, 
que s‘inaugurarà a Lloret de 
Mar l‘octubre de 2019.

 Tots els premiats rebran un 
exemplar del llibre Inspirats per 
la Natura 2019 i seran invitats a 
la gala d‘entrega de premis amb 
accés preferent a tots els actes 
del festival del concurs. yy

«Els organitzadors 
preveuen 11 categories i 

premis valorats en 23.000 
euros»

«El lliurament de premis 
tindrà lloc al MontPhoto 
FEST del mes d’octubre»
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Reparteixen 400 polseres reivindicant la llibertat 
i la igualtat de la dona

“El món també és de les dones”

Shirley Valentine, una obra teatral 
d’empoderament femení

BLANES

Les polseres es van regalar a 
tothom qui va voler-ne, homes i 
dones, adreçant-se al Punt Lila 
d’Informació i Sensibilització, que 
va estar en marxa al passeig de 
Mar de Blanes amb motiu del 8-M, 
Dia Internacional de la Dona.

Hi havia dos missatges clars i 
contundents:  ‘Vull ser lliure i no 
valenta’ i ‘Jo decideixo amb lliber-
tat i igualtat’. 

Són les mateixes polseres que 
ja es van estar repartint el passat 
estiu a peu de platja, en aquella 
ocasió coincidint amb el festival 
de música jove Ensorra’t, en el 

mateix Punt Lila d’Informació i 
Sensibilització, que també es va al-
çar amb motiu de l’esdeveniment 
nocturn. Altres tipus de material 
que s’ha repartit han estat ad-
hesius amb el lema ‘No consento la 
violència sexual’, així com tríptics 
informatius, globus, etc. 

A banda d’endur-se material 
informatiu i de consulta, es podia 
posar a prova la pròpia actitud 
participant en diversos jocs que hi 
havia al Punt Lila. 

L’organització del Punt Lila 
d’Informació i Sensibilització va 
anar a càrrec de la Plataforma de 
Dones de Blanes, comptant amb 

la col·laboració del Servei de Po-
lítiques d’Igualtat de l’Ajuntament 
de Blanes, així com del SIAD, el 
Servei d’Informació i Atenció a les 
Dones de Blanes. 

D’altra banda, també va par-
ticipar Amnistia Internacional, 
que va estar recollint signatures 
del manifest contra  la violència: 
‘Prou d’obstacles per a les víctimes 
de violència sexual.’

En el text s’enumeraven di-
verses situacions de maltracta-
ment quotidià contra les quals 
s’explicitava el no consentiment 
del signant, com per exemple: 
“No consento que si la meva pare-

lla, la meva germana o una ami-
ga pateixen una agressió sexual 
els diguin, quan van a la recerca 

d’assistència mèdica: No té im-
portància, marxa, que no és res o 
Aquí no et poden atendre. yy

BLANES

Deu dones ofereixen el seu testi-
moni als alumnes de Secundària de 
l’Escola Santa Maria de Blanes del 
Pare Manyanet. L’acte portava per 

nom, “El món també és de les dones”. 
El que inicialment es va preparar 
com a una taula rodona, es va acabar 
convertint en deu grups d’una vin-
tena d’alumnes cadascun, amb una 

de les convidades a l’acte organitzat 
amb motiu del 8-M, segons explica 
Conxita Palanques, coordinadora de 
Secundària de l’escola.

Conxita Campoy, alcaldessa de 
Malgrat de Mar durant 24 anys.

Roser Bitlloch, emprenedora 
i empresària de Blanes, va explicar 
als joves com una malaltia va for-
çar-la a jubilar-se abans d’hora i 
això la va portar a fundar ara fa nou 
anys l’ONG Kuwonku: Associació 
per al Desenvolupament Agrícola 
de Kuwonku i el seu Districte.

 
Mayte Vieta, escultora, pin-

tora i fotògrafa blanenca, guanya-
dora d’un munt de premis i amb 

exposicions arreu d’Europa.

Teresa Alcoverro, investi-
gadora, científica i sotsdirecto-
ra del CEAB (Centre d’Estudis 
Avançats de Blanes).

Carme Aubanell, funcionària 
d’ACNUR, des de l‘any 1980 fins 
1998 va treballar a Centreamèrica. 
Un any col·laborant a la campanya 
d‘alfabetització a Nicaragua i la res-
ta als camps de refugiats a Hondu-
res, Campeche (Mèxic), Nicaragua, 
Costa Rica i Chiapas (Mèxic). 

Myriam Estela és refugiada hu-
manitària de Colòmbia. 

Dusu Balisa va arribar a Blanes 

des de Gàmbia, a l’Àfrica. Obligada 
a casar-se als 16 anys amb un  home 
molt més gran que ella, va trobar 
al nostre país la manera d’emanci-
par-se i viure com una dona lliure. 

Antònia Espunya i Rosa Riba, 
ambdues van patir la greu malaltia 
del càncer que van poder superar. 
Són membres de l’ Associació Espa-
nyola Contra el Càncer i col·laboren 
com a voluntàries a l’Hospital aju-
dant i donant suport per fer front a 
aquesta malaltia.

Ely Pulgarín, exalumna de 
l’Escola, campiona de judo amb un 
munt de medalles d’or al seu palma-
rès, avui és mare de tres fills i conti-
nua lligada al món de l’esport. yy

LLORET DE MAR

Cada dia, la Shirley, una mes-
tressa de casa de Liverpool, obre 
una ampolla de vi blanc i s’omple 
un got. Després para la taula per a 
dues persones i comença a preparar 
el sopar per al seu marit, un home 
fred amb qui comparteix poc més 
que l’espai on viuen. Un dia rep una 
invitació inesperada: la seva millor 
amiga li regala un viatge a Grècia 
per anar-hi plegades. La Shirley 
accepta, fa les maletes i... marxa de 
casa. Abans hi deixa una breu nota. 
Potser li ha arribat el moment de 
viure la vida?

L’obra, que comptava amb el 
suport de l’Associació de Dones 

l’Aurora de Lloret de Mar, es va 
veure al Teatre de Lloret el diven-
dres 8 de març, Dia Internacio-
nal de la Dona.

 L’actriu Mercè Aránega actua 
sota la direcció de Miquel Gorriz. 

Shirley Valentine és un monò-
leg escrit per Willy Russell que re-
lata la petita revolució que experi-
menta una mestressa de casa de 
mitjana edat en rebre una oferta 
temptadora: marxar de vacances 
a Grècia amb la seva millor ami-
ga. Una experiència que marcarà 
un punt d’inflexió a la seva vida i 
que la tornarà a connectar amb els 
seus anhels de joventut. El mun-

tatge, una coproducció de Mola 
Produccions i Focus, està dirigit 
per Miquel Gorriz. 

Shirley Valentine ens parla de 
la possibilitat de canvi i del corat-
ge de viure. I ho fa alhora d’una 
manera tan vital, tendra i diverti-
da que no podem fer res més que 
deixar-nos arrossegar per la força 
de la seva protagonista. 

Estrenada el 1986, la comèdia 
de Russell es va convertir en tot 
un fenomen teatral a Londres. El 
muntatge va rebre el premi Lau-
rence Olivier en les categories de 
millor comèdia nova i millor ac-
triu (Pauline Collins), l’any 1988; 

el premi Tony en la categoria de 
millor actriu principal en una 
obra de teatre el 1989, i el premi 
Theatre World per al millor debut 

a Broadway, el 1989. Aquell ma-
teix any, Lewis Gilbert va portar el 
text a la gran pantalla, amb Pau-
line Collins com a protagonista. yy

Punt lila informatiu. Foto Yoyo

Les dones que van explicar les seves vivències als alumnes de Secundària. Foto Escola Santa Maria

Mercè Arànega és la protagonista de l’obra. Foto Teatre Goya
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Itinerari de dones
LLORET DE MAR

L’Associació de Dones l’Aurora 
ha presentat l’anomenat Itinera-
ri de Dones rellevants de la vila, 
amb la voluntat que l’Ajuntament 
integri aquest recorregut dins del 
Museu Obert de Lloret (MOLL).

Aquestes són les dones relle-
vants i el lloc on van residir:

Segle XI. Senyora de Rosell. 
Vivia a tocar de l‘ermita de les 
Alegries, en aquella època església 
parroquial de Lloret amb el nom 
de Sant Romà.

Sicardis de Montsoriu (1021 
-1104) Al castell de Sant Joan.

Lliberada Parés i Oliver  
(1807-1868) Casada amb un ric 
americano de Can Garriga-Museu 
del Mar.

Clotilde Rocamora i Rosés 
(1894-1927) Jardins de Santa 
Clotilde.

Gertrudis Moret Frigola 
Mestra (1872-1948).

M. Àngels Alemany i Boris 
(1895-1990) Mestra de l’escola 
porta el seu nom.

Na Rosita Mistos (1885-1965) 
Dona que anunciava de matinada 
el peix que duien les barques que 
havien arribat a Es Trajo pel car-
rers de la vila, casada amb Es Paler 
home que es dedicava a posar els 
pals sota la barca a l‘hora de fer-les 
a la mar o llevar-les. 

Càndida Masgrau i Campeny 
(1915-1975) Primera habitant del 
Barri de la Càndida al que amb els 
anys se li dona aquest nom, abans 
Puigventós.

La presentació va anar a càr-
rec de Cesca Mas, de l’Aurora i 
va obrir la commemoració del 
8-M, una diada reivindicativa, 
però també festiva.

EXCURSIÓ

El programa d’actes del 8-M 
es va tancar amb una sortida per 
conèixer Monells i el Castell de 
Gala-Dalí a Púbol, on Salvador 
Dalí va materialitzar un desbor-
dant esforç creatiu pensant en 
una persona: Gala. Les places 
es van exhaurir molt abans de la 
data fixada, el 23 de març. yy

Presentació de l’Itinerari de dones. Foto M.A. Comas

8-M A LLORET DE MAR

Manifestació reivindicativa

Cursa d’obstacles

Mirades de dona

Lectura del manifest a la plaça de la Vila. Foto M.A. Comas

Obres d’art fetes per dones. Foto M.A. Comas

Guanyadores de la cursa. Foto M.A. Comas

La plaça de la Vila va acollir 
la manifestació reivindicati-
va del 8-M. La convocatòria 
era de l’Associació l’Aurora i 
Kellys Unión Cataluña. Con-

xa Alférez va llegir un mani-
fest molt reivindicatiu i crític 
amb la societat actual, sota el 
lema “Cap pas enrere”. yy

La commemoració del 8-M es 
va tancar amb la cursa d’obsta-
cles del Team Albino anome-
nada Unint Forces Lloret, a la 
plaça Germinal Ros, on hi havia 
parades de diverses associacions 

de dones. Rosa Maria Arrazo-
la va fer un recital de poemes 
acompanyada al piano de Cris-
tina Rabell a la Sala d’Assaig del 
Teatre i, per acabar, l’Aurora va 
oferir un vermut popular.  yy

Totes les autores de l‘obra ex-
posada a la Biblioteca aquest 
mes de març han estat dones. 
La regidora de la Dona, Mònica 
Cunill, va llegir el manifest ins-

titucional de l’Institut Català de 
la Dona. L’exposició constava 
de diverses modalitats artísti-
ques: pintura, escultura... yy

«L’Associció l’Aurora i 
l’Ajuntament van organitzar 

els actes del 8-M»
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Exploren el futur industrial de Blanes

Visites guiades als centres on s’investiga amb 
fons de La Marató de TV3

Birrasana  2019

BLANES

El secretari general de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies, Jo-
sep Ginesta, visita la Nysltar per 

explorar opcions de futur. Abans 
de la visita a l’empresa tèxtil, es va 
reunir a l’ajuntament amb l’alcal-
de Mario Ros.

Josep Ginesta ha remarcat que 
els contactes amb els treballadors 
i la direcció de Nylstar són cons-
tants des que hi va haver el tan-
cament temporal de l’empresa. 
“Hem treballat colze a colze per 
recuperar l’activitat i ara mirem 
de mantenir-la, si és possible am-
pliar-la i buscar noves oportuni-
tats de crear ocupació a la vila”.

Mario Ros, ha recordat que els 
terrenys de la Nylstar són l’únic 
sòl industrial del poble. “S’ha de 
treballar per poder utilitzar els 
que ara ja no es fan servir i cre-
ar ocupació. La Generalitat no va 
acceptar com a sòl industrial del 
nou POUM uns terreny de darre-
ra Mas Cremat perquè són inun-
dables a l’haver-hi una riera”.

Ros destaca que Blanes té in-
dústria, comerç, pesca, agricul-
tura. “No en destaca cap perquè 
l’activitat econòmica està molt 
diversificada i quan se’n vol po-
tenciar alguna, hi ha diversos 
pros i contres derivats d’aquesta 
fragmentació.”

Durant la trobada amb els 
responsable de l’empresa Nyls-
tar, Alfons Cirera va explicar la 
possibilitat de contractar 20 per-
sones més per formar-les i en un 
futur cobrir les prejubilacions 
que ja hi ha previstes. Nylstar té 
actualment 120 treballadors.

Actualment, l’aposta de  
l’empresa passa per introduir les 
seves millors fibres, basades en 

Meryl, en el procés de producció 
de primeres marques internaci-
onals com ara Adidas, Athleta 
(GAP), Nike i Amazon.

Tot i que l’empresa suma uns 
quants exercicis amb pèrdues 
milionàries, es preveu tancar el 
2019 havent generat ja beneficis 
que situarien els seus comptes 
fora de la franja vermella.

Treball també està fent ges-
tions per definir estratègies 
comunes a la zona litoral de la 
Selva. “És una zona molt turís-
tica i un dels objectius seria que 
la gent tingués feina tot l’any i 
no només els mesos d’estiu” ha 
apuntat Ginesta. yy

CATALUNYA

La Marató de TV3 et convida 
a visitar els centres de recerca amb 
projectes finançats amb els fons 
recollits gràcies a la solidaritat 
ciutadana.

Els investigadors premiats 
per La Marató treballen durant 
tres anys per aconseguir avenços 
que repercuteixin en l’esperança 
i la qualitat de vida de les perso-
nes que tenen una malaltia. Per 
mostrar als ciutadans com pro-
gressa la recerca gràcies als seus 
donatius, la Fundació organitza 
visites guiades als centres on s’in-
vestiga. Entre els mesos de març i 
juny, centenars de persones tenen 

l’oportunitat de descobrir com 
funciona el procés de la investiga-
ció biomèdica, des del laboratori 
a l’aplicació en el pacient, i quins 
resultats estan aconseguint els ci-
entífics en prevenció, diagnòstic i 
tractament de les malalties estu-
diades. Una iniciativa d’alt valor 
social i divulgatiu que s’emmarca 
dins de les accions de retorn que 
du a terme la Fundació per agrair 
i implicar el ciutadà en els resul-
tats que fa possible gràcies a la 
seva solidaritat. 

Els centres de recerca que 
participen en les visites, tots amb 
una intensa activitat investigado-
ra impulsada per La Marató, són 

l’Institut d‘Investigació en Cièn-
cies de la Salut Germans Trias i 
Pujol, l’Institut de Recerca de la 
Vall d’Hebron, l’Institut de Recer-
ca de l‘Hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau, l’Institut d‘Investiga-
cions Biomèdiques August Pi i 
Sunyer, l’Institut d‘Investigació 
Biomèdica de Bellvitge, l’Institut 
Hospital del Mar d’Investigacions 
Mèdiques, l’Institut de Recerca Bi-
omèdica de Lleida, l’Institut d’In-
vestigació Sanitària Pere Virgili, 
l’Institut d‘Investigació Biomèdica 
de Girona Dr. Josep Trueta, l’Insti-
tut Guttmann i l’Institut de Recer-
ca de l’Hospital Sant Joan de Déu. 

Pots fer la teva reserva al web: 
https://visitesrecercamarato.tv3.
cat/site/MaratoTV3/

Per a grups, s’ha de trucar al 
934 444 842 yy

LLORET DE MAR

La façana marítima de Lloret 
de Mar –Aparcament de Sa Ca-
leta- tornarà acollir a principis 

de maig (dies 3, 4 i 5) una nova 
edició  del Festival de la Cervesa 
Artesana, el Birrasana 2019. En-
guany s’arriba a  la novena edició.

El Festival Birrasana se situa 
sota el paraigües organitzatiu i 
recolzament de Cervesa Marina 
i Associació Birrasana i entitats 
com l’ajuntament de Lloret, el Pa-
tronat de Turisme de Girona Cos-
ta Brava, Pirineus, la Diputació de 
Girona i Simply Hops.

Amb la previsió de disposar 
de 4.000 m2, el Birrasana ja s’ha 
convertit en tot un referent a ni-
vell nacional i internacional en 
el món de la cervesa artesana. 
Es capaç d’aplegar estands situ-
ats a banda i banda de la carpa i 

d’oferir una gran varietat de cer-
veses procedents de països com 
Bèlgica, Itàlia, Portugal, Angla-
terra, França, Rússia, Estònia, 
Txecoslovàquia...

El Festival Birrasana és el 
marc idoni, doncs, perquè les 
empreses i comerços puguin do-
nar-se a conèixer i oferir els seus 
serveis i productes i poder captar  
possibles clients potencials, a més 
de projectar la seva empresa. Per 
tant, és una oportunitat única i 
un nou nínxol de mercat que cal 
tenir molt present en el pla estra-
tègic de creixement de qualsevol 
empresa. A més, aquesta acció 
permetrà un increment en el sec-
tor hoteler i hostaler en les dates 
de celebració de l’esdeveniment.

El Festival anirà acompanyat 
d’una zona amb diferents, pa-
rades de menjar i food trucks, a 
més de música en directe i espec-
tacles infantils, que el converti-
ran en un acte ideal per a qual-
sevol públic.

NOVETAT

Una de les novetats d’enguany 
serà que Dofi Jet Boats porta-
rà la gent de Blanes al Birrasana 
de Lloret de Mar. Hi haurà tres 
viatges d’anada al matí i tres de 
tornada, a la tarda. Se sortirà de 
Blanes, hi haurà una parada a Fe-
nals i s’arribarà a la platja central 
de Lloret de Mar. A la tornada, el 
recorregut serà l’invers. Els nens 
tindran el viatge gratuït. yy

Moltes de les naus de Nylstar actualment no s’utilitzen. Foto Yoyo

Campanya de promoció de les visites. Foto Fundació de la Marató

Birrasana 2018. Foto web Birrasana
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Programa dels 700 anys de la 
Parròquia de Santa Maria

Festa de la Cultura 

Visita del conseller 
El Homrani

LLORET DE MAR

El 31è guardó Sa Gavina -la 
màxima distinció que s’atorga a 
Lloret de Mar en l’àmbit de les arts 
i les lletres- ha estat aquest 2019 
per a l’associació l’Aurora per la 
seva tasca a favor de les dones.

“Gran Troballa” és el títol del 
treball guanyador del premi Joan 
Llaverias de contes infantils i·lus-
trats. Les autores són les lloreten-
ques Núria Draper i Raquel Soriano.

El guanyador del premi de 
narrativa de literatura de viatges 
en adults: Carles Ribas i Pueyo 
(Sant Gregori), pel treball “To-

cada per les llums del nord”. El 
premi en poesia en adults: Ra-
mon Obiol i Reverté (Sant Car-
les de la Ràpita), amb “Una ro-
damón de l’amor”.

Joan Doménech, Jordi Soli-
guer, Josep Lluís Casanovas, Ire-
ne Soler, Victoria Cuesta Prieto, 
Frans Gallardo, Samuel Mordoh 
i Montphoto, són els escriptors i 
entitat que han publicat al 2018.

En el decurs de la 15a Festa 
de la Cultura Lloretenca, es pre-
sentà Lloret Negre, el festival de 
novel·la negra que es farà del 12 
al 14 d’abril. yy

LLORET DE MAR - BLANES

El conseller de Treball, Afers 
Socials i Famílies Chakir el Hom-
rani, ha visitat aquest abril, Lloret 
de Mar i Blanes.

A Lloret de Mar va partici-
par en un acte de reconeixement 
a empreses dins del marc del 10è 
aniversari del SOM, acompanyat 
de l’alcalde Jaume Dulsat i el 
tinent d’alcalde, Jordi Orobitg.

L’objectiu del SOM: impul-
sar l‘ocupació i emprenedoria, la 
formació i crear noves oportuni-
tats laborals.

A Blanes, el conseller va visitar 
l’ajuntament i el Centre Cívic de 
Can Borell. Un dels temes que han 
tractat breument l’alcalde Mario 
Ros i el conseller Chakir El Hom-
rani, acompanyats de la directora 
de Serveis Territorials i regidors 
de l’Ajuntament, ha estat la situa-
ció de l’empresa Nylstar de Blanes. 

Segons el conseller, “hem 
parlat de quina manera fem una 
aposta perquè tingui un paper 
important, no únicament com a 
teixit productiu, sinó de com pot 
tenir un paper en la formació pro-
fessional vinculada al tèxtil”. yy

BLANES

Fa prop de dos anys que hi ha 
un grup d’homes i dones que treba-
llen en l’organització i coordinació 
dels actes commemoratius dels 700 
anys de la creació de la Parròquia 
de Santa Maria, l’equip de la Co-
missió del 700A. El pes principal 
recau en la parròquia, comptant 
amb el suport de l’ajuntament. 

Aquest mes de març s’ha pre-
sentat el programa d’actes.

Entre els actes més destacats 
que formen part del cicle comme-
moratiu, un del més significatiu 
serà el què tindrà lloc el proper 7 
de juny, ja que coincideix amb la 
mateixa data en què fa 700 anys es 
va fundar la Parròquia Santa Maria. 
Aquell divendres, a 2/4 de 9 del ves-
pre, hi haurà un concert a càrrec de 
l’Escolania de Montserrat que, lògi-
cament, s’allotjarà al temple. 

Serà la primera vegada que la 
formació coral actuarà en aquest 
municipi i està previst que les en-
trades per assistir-hi es venguin 
a un preu popular, amb un afora-
ment que abastarà entre els 300 
i els 350 espectadors. L’endemà 
dissabte, 8 de juny, l’aniversari de 
fundació de la parròquia, es com-
pletarà amb la inauguració d’una 
exposició commemorativa orga-
nitzada per l’Arxiu Municipal. 

La mostra fotogràfica, que 
s’allotjarà a la Sala Garcia-Tornel 
del carrer Ample, estarà oberta fins 
a finals del mes de juliol, per donar 
l’oportunitat que puguin visitar-la 
el màxim nombre de persones. La 
inauguració tindrà lloc a les 7 de la 
tarda i es completarà amb una breu 
audició de sardanes organitzades 
per l’Agrupació Sardanista amb la 
col·laboració de la Banda i Cobla 
del Col·legi Santa Maria. 

ALTRES ACTES 

El cicle commemoratiu que, 
de fet, ja va començar l’any passat 
amb els primers actes, es concen-
trarà principalment al llarg d’aquest 
2019. Els membres de la Comissió 
del 700A han procurat que la major 
part de les celebracions destacades 
que hi ha a Blanes facin referència 
d’alguna manera a l’efemèride i, d’al-
tra banda, també s’han creat activi-
tats expressament per a l’aniversari. 

Una d’elles és el cicle de xer-
rades a càrrec de reconeguts his-
toriadors que es farà al Centre 
Catòlic de cara a la tardor, així 
com l’obra de teatre creada i di-
rigida per Pep Alum, a càrrec del 
Grup de Teatre El Mirall i el Cor 
de Cambra Sota Palau. La peça 
dramàtica s’estrenarà el cap de 
setmana del 16 i 17 de novembre 
al Teatre de Blanes, i comptarà 
amb la col·laboració de l’Esbart 
Joaquim Ruyra, els Manaies de 
Blanes, el Grup de Teatre Xiroia 
i altres entitats. 

Un altre acte destacat tindrà 
lloc el diumenge 24 de novembre, 
la vigília de Santa Caterina, amb 
una baixada de torxes des de les di-
ferents ermites de la vila, confluint 

tothom a la plaça de l’Església. El 
cicle culminarà l’any vinent, quan 
es presentarà el llibre commemo-
ratiu, que ajudarà a descobrir als 
neòfits en la matèria la importàn-
cia del Palau Vescomtal, així com 
la pròpia història de la Parròquia 
Santa Maria, un acte que clourà 
oficialment el 7è centenari de la 
fundació de la parròquia. 

Abans el bisbe de Girona, 
Francesc Pardo, haurà encapça-
lat l’Aplec del Vilar el Dimarts de 
Pasqua; la missa en honor a la Pa-
trona de Blanes, Santa Anna, que 
se celebra el dia central de la Festa 
Major, el 26 de juliol; i la trobada 
de l’Hospitalitat de Lourdes del 12 
d’octubre. El concurs de murals 
de Sant Jordi, les catifes de Cor-
pus, el correfoc de Festa Major, 
la cursa Córrer el Cós de la Festa 
dels Copatrons i el pessebre mo-
numental de Nadal, entre d’altres, 
seran altres activitats habituals en 
l’agenda social i cultural de Bla-
nes que aquest 2019 es vincularan 
amb la celebració dels 700 anys. yy

L’Aurora, Premi Sa Gavina 2019. Foto M.A. Comas

El conseller a Lloret. Foto M.A. Comas Comissió dels 700 Anys a la façana de la Parròquia. Foto Aj. Blanes

Presentació dels actes a la Sala de Plens. Foto Aj. Blanes

«Hi haurà música, teatre, 
xerrades, un llibre 
commemoratiu...»

«El primer acte serà el 
concert de l’Escolania de 
Montserrat el proper 7 de 

juny»
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Més de 4.500 euros 
#pelsvalents

Blanes dona 3.000 euros a 
l’Hospital Sant Joan de Déu

MOISÉS GARCÍA - LLORET DE MAR

L’alcalde de Lloret, Jaume Dul-
sat, en representació de l’Ajunta-
ment, i Pere Cabañas, vicepresident 
de la Fundació Climent Guitart, 
han fet entrega d’un xec de 4.515 
euros a l’Hospital Sant Joan de Déu 
de Barcelona. Són els diners que es 
van recollir en la cursa solidària de 
Nadal celebrada el passat mes de 
desembre, que en aquesta darrera 
edició destinava la recaptació al 
programa #pelsvalents, que lluita 
contra el càncer infantil.

Es tracta d’una acció solidà-

ria que servirà per contribuir a la 
construcció del nou centre onco-
lògic infantil, el Sant Joan de Déu 
Pediatric Cancer Center. Serà el 
més gran d’Europa i un dels més 
importants del món.

La Cursa de Nadal solidària, 
que va reunir 840 participants, ha 
comptat amb un seguit de col·la-
boradors, entre ells la fundació 
Climent Guitart. A més, recordem 
que és una causa en la què s’ha im-
plicat des de bon principi la Policia 
Local de Lloret, amb la campanya 
d’escuts #pelsvalents. yy

BLANES

L’aportació econòmica és per 
a la construcció del Pediatric 
Cancer Center Barcelona, al qual 
també s’ha contribuït des del cos 
policial a través de la venda d’es-
cuts solidaris #pelsvalents.

El desembre del 2017 la Policia 
Local de l’Ajuntament de Blanes es 
va adherir a la campanya identifica-
da amb el hashtag #pelsvalents que 
consistia en la venda d’escuts d’apa-
rença similar als oficials i reals que 

té la Policia Local de cada municipi 
que ha recolzat la campanya. 

Com a complement d’aquesta 
campanya de venda d’escuts solida-
ris a Blanes, l’estiu del 2018 va sor-
gir la idea d’organitzar un concert 
solidari per recaptar donatius que 
s’haguessin destinat íntegrament al 
projecte. Finalment, però, es va de-
cidir suspendre l’esdeveniment per-
què els costos de producció hagues-
sin gairebé superat els beneficis que 
es podrien haver obtingut, malgrat 

que el grup X-Tramp s’havia ofert a 
fer-ho totalment de franc.

Per compensar la suspensió 
del concert, es va decidir aportar 
una donació de 3.000 €, que s’ha 
fet efectiva ara.

La delegació blanenca estava 
formada per l’alcalde, Mario Ros, 
el cap de la Policia Local, Joan 
Garcia, i un dels agents que va im-
pulsar la campanya de venda dels 
escuts solidaris, Toni Linares. yyActe de lliurament del taló. Facebook Aj. Lloret

La delegació blanenca a les portes de l’hospital. Foto Aj. Blanes
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DIRECTORI DE SERVEIS

LLORET DE MAR

Les Associacions de Mares 
i Pares de les Escoles de Lloret 
(AMPES) denuncien que no n’hi 
ha prou amb crear un nou institut 
al poble el proper curs escolar.

La INTERAMPA reuneix les 
famílies dels alumnes de les 4 es-
coles, 2 instituts-escola (1 d’ells 
concertat) i 2 instituts de Lloret.

En un comunicat recorden 
que hi ha diverses promeses per 
complir:

“El 28 de setembre de 2018, 
el Conseller d’Educació, en visita 
realitzada a  Lloret de Mar es va 
comprometre públicament a la 

construcció d’un nou institut–es-
cola per pal·liar la situació actual 
de saturació dels equipaments, 
preveure els canvis en els propers 
anys i esponjar els ja existents de-
clarar oficialment el Pere Torrent 
com a escola de màxima com-
plexitat a partir del curs vinent 
i implementar totes les mesures 
que aquesta declaració compor-
ta amb efectes immediats per al 
curs 2019-2020.

 
 El 22 de febrer de  2019, re-

presentants del Departament 
d’Educació de la Generalitat van 
anunciar que per al curs 2019-
2020 començarà a funcionar  un 
nou institut a Lloret amb dues lí-
nies de 1r d’ESO. 

 “Les famílies del alumnes de 
Lloret estem fermament convençu-
des que aquest anunci, tot i ser po-
sitiu, és totalment insuficient  i és 
necessari el compliment del 100% 
dels compromisos adquirits”. 

MOCIÓ AL PLE

Els punts d’acord que plante-
gen els pares i mares són cinc:

Primer. Establir en  20 alum-
nes la ràtio de sortida a les classes 
de les escoles i instituts de Lloret. 

Segon. Declarar com  a pri-
oritari que  pel curs 2019-2020 
comenci a funcionar un nou ins-
titut-escola a Lloret de Mar. 

Tercer. Sol·licitar que l’Escola  

Pere Torrent sigui declarada  de 
màxima complexitat a partir del 
curs vinent.

Quart. Sol·licitar a les admi-
nistracions públiques competents 
en matèria educativa la dotació de 
les partides econòmiques adients 
per solucionar les greus mancan-
ces en manteniments, inversions 
i dotacions de personal.

Cinquè. Instar a tots els regi-
dors del ple municipal  a dedicar 
el màxim esforç  per resoldre  
les greus mancances actualment 
existents. 

INTERAMPA demana una 
votació nominal. (Al tancar 
aquesta edició, encara no s’havia 
celebrat el ple).

NOVA UBICACIÓ

Els mòduls del nou institut 
de Lloret s’instal·laran al barri 
del Rieral a la zona de la Font de 
Kaikuta i no darrera del que ha-
via estat el Gran Palace com s’ha-
via anunciat inicialment.

El primer terreny presentava 
una sèrie de dificultats tècniques 
que van fer replantejar la seva 
ubicació en aquest espai molt 
més cèntric.

El nou centre, que comença-
rà a funcionar el curs vinent amb 
dues classes de primer d’ESO, 
durà el nom d’Institut Sant Quir-
ze, comptarà amb tres espais 
d’aula i un espai diàfan d’admi-
nistració i sala de professors. yy

Les AMPES de Lloret de Mar es queixen

Els pares reclamen més recursos a l’Escola Pere Torrent. Foto M.A. Comas

Terrenys on aniran els mòduls del nou institut. Foto Aj. Lloret

Els mòduls provisionals del nou institut aniran finalment al Rieral
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Reservi espai per al seu establiment 972 33 45 00

AQUEST ÉS
EL TEU ESPAI

30€
AL MES, CONSULTAR 

CONDICIONS

MADRID

La manifestació a Madrid 
contra el judici de l‘1-O ha om-
plert el passeig del Prado de la 
capital espanyola per defensar 
el dret a l‘autodeterminació i 
denunciar la vulneració de drets 
amb “violència d‘Estat” des del 
Tribunal Suprem. La manifesta-
ció ha plegat 120.000 persones, 
segons les entitats organitzado-
res, una xifra que la Policia Na-
cional rebaixa fins les 18.000. 

En un discurs ple d‘una in-
tensitat i expressivitat poc habi-
tual en ell, Marcel Mauri ha cele-
brat que gent vinguda d‘arreu de 
l‘estat espanyol, especialment de 
Catalunya, hagi omplert els car-
rers de la capital espanyola “cívi-
cament i pacíficament”, replicant 
el model de les manifestacions 
de l‘Onze de Setembre: “Hem 
vingut amb la dignitat que repre-
senta el poble de Catalunya”, ha 
exclamat a l‘inici del seu discurs.

La presidenta de l‘ANC, Eli-
senda Paluzié, ha volgut agrair 
als col·lectius madrilenys que 
s‘han afegit a la manifestació que 
“han estat del costat dels drets, 
de la llibertat i del poble català” 
perquè saben, diu, que “quan 
un dret és vulnerat en un lloc 
del món, es vulnera arreu”. “No 
tindrem més que allò que ens 

guanyem per nosaltres mateixos. 
Persistirem, lluitarem i vence-
rem”, ha exclamat.

En aquest sentit, la cara vi-
sible d‘Òmnium des de l‘empre-
sonament de Jordi Cuixart, ha 

insistit en una idea que ja ha 
anat repetint al llarg de tota la 
jornada: “Defensar l‘autodeter-
minació a Catalunya és defensar 
la democràcia a Espanya”. Mauri 
també ha llegit un text de Cui-
xart escrit per a l’ocasió des de la 

presó de Soto del Real en el que 
ha defensat que “cap moviment 
social pot ser perseguit per exer-
cir drets fonamentals”.

En representació de presos 
i exiliats, l‘esposa de Josep Rull, 

Meritxell Lluís, ha denunciat la 
“reiterada negativa” del govern 
espanyol al diàleg amb Catalunya, 
a canvi d‘un “ús i abús de poder” 
per “empresonar” el Govern. “És 
una vergonya l‘existència de pre-
sos polítics en un estat europeu o 
que la presó preventiva s‘utilitzi 
com a escarment i càstig”.

També familiars dels joves 
d‘Altsasu han denunciat el “gran 
escàndol” que representen per 
a l‘estat espanyol, tant el seu 
cas com el del conflicte català, 
i ha mostrat la seva solidaritat 
amb els presos i exiliats. En la 
mateixa línia s‘han manifestat 
representants de col·lectius ma-
drilenys. “És un dia d‘agermana-
ment entre pobles en defensa de 
la democràcia”, ha dit l‘activista 
Elena Martínez.

La periodista Patrícia López, 
ha alertat que l‘1-O a Catalunya 
va ser “el primer de molts tsuna-
mis democràtics” que s‘han de 
repetir arreu de l‘estat espanyol 
per defensar els drets civils i so-
cials del conjunt de la ciutada-
nia. López ha destacat la situació 
“d‘excepcionalitat” del que es viu 
a Catalunya i ha retret a la jus-
tícia espanyola la “criminalitza-
ció” de drets fonamentals: “Ja no 
ens creiem les mentides”.  yy

Mur humà a Madrid “contra la intolerància” del 
judici del procés 

Estelades al centre de Madrid. Foto ACN
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Blanes, capital de la cultura catalana

BLANES

L’acte de lliurament dels Pre-
mis Literaris Recvll, amb tres 
dies d’activitats, ha tornat a col-
locar Blanes en el primer pla de 
la cultura catalana.

El jurat dels Premis Recvll ha 
declarat desert el guardó de narra-
tiva per primer cop en 55 anys. 

El jurat, sí què ha premiat 
Carlus i Víctor Gay – pare i fill – 
que s‘han emportat el premi pe-
riodisme, Joan Carles González 
de Mataró el de poesia, Joan Vi-
lanova el de Teatre, Miquel Martí 
el de retrat literari, i Teresa Barba 
el de conte infantil.

Vicenç Villatoro, president del 
jurat, parlava del premi desert: 
“el més important dels Recvll és 
la seva trajectòria. Els autors que 

l’han guanyat i la qualitat de les 
seves obres. Al premi de narració 
2019 s’havien presentat 32 treballs”.

Carlus Gay Puigbert i Joan 
Víctor Gay Frías, pare i fill de 
Girona, s’han emportat el pre-
mi de periodisme amb l’obra: 
Blanes, una memòria històrica 
sobre la Guerra Civil. “Diem una 
història perquè n’hi poden haver 
d’altres. Ha estat un treball d’in-
vestigació que ens ha portat a 
mitja dotzena d’arxius i a parlar 
amb gent de Blanes com ara Mn. 
Esteve Andreu. Hem comptabi-
litzat 116 víctimes”, apunten els 
autors del treball, molt satisfets 
de treballar junts.

Víctor Gay és el tercer cop 
que guanya el premi de perio-
disme dels Recvll. Els dos pri-
mers treballs es van dedicar a 
Joaquim Ruyra.

El premi de poesia ha estat per 
a Joan Carles González de Mata-
ró amb Poemes hitites inspirant-se 

en autors del segle XVII abans de 
Crist. Autor d’una vintena de lli-
bres, “he anat tirant dels premis 
literaris, és la manera de publicar 
sense haver d’anar al darrera de 
ningú”, apunta el maresmenc.

Miquel Martí i Serra, de Be-
gur, ha guanyat el premi de retrat 
literari amb un treball sobre Joan 
Vinyoli i la seva relació amb Isabel 
Abelló, “És la germana de Mont-
serrat Abelló. Encara és viva, té 
102. Joan Vinyoli passava molts 
estius a Begur, per tant, està molt 
relacionat amb el meu poble”.

Teresa Barba de Barcelona es 
va emportar el premi de conte 
infantil Joan Petit amb l’obra La 
capsa de Berta. L’autora explica 
que “és una revisió d’un conte que 
explicava a la meva filla quan era 
petita. El conte es basa en la so-
lidaritat”. La història editada per 
Joan Petit, Nens amb Càncer, ar-
ribarà als hospitals infantils. “Els 
nens creuen que tot és possible i el 
meu conte crec que els pot ajudar 

en els moments complicats pels 
que estan passant”.

El premi de teatre ha estat per 
a Jan Vilanova, nascut a Andorra, 
però resident a Barcelona amb 
l’obra Somriu. És una obra sobre 
la llibertat, la democràcia, “molt 
actual després de la tardor-hivern 
del 2017”. Vilanova espera que 
l’any vinent es pugui representar 
a Blanes, “de moment, al ser un 
projecte complex, encara no s’ha 
pogut concretar però m’agradaria 
molt ser a Blanes d’aquí a 12 me-
sos amb l’obra a l’escenari”.

BROSSA I CUIXART

L’acte de lliurament dels Pre-
mis Recvll es va completar amb la 
representació de dos fragments de 
B de Boesia -una dramatúrgia es-
crita pel blanenc Pep Alum i inter-
pretada pel grup Xiroia-, on es ci-
taven textos del poeta Joan Brossa. 
Els alumnes de l’Oficina de Català 
havien llegit anteriorment frag-
ments de les obres guanyadores.

Com a tancament de la vetlla-
da, va prendre la paraula Mònica 
Rabassa en representació de l’As-
sociació Recvll de Blanes i com 
a membre de l’equip redactor 
de la revista que dona nom als 
guardons, que al 2020 complirà 
100 anys. Va llegir un text de Jor-
di Cuixart, president d’Òmnium 
Cultural escrit des de la presó.

Els actes dels Premis Recvll 
van començar amb la represen-
tació de l’obra La veritat, d’Este-
ban Eche Costa, Premi de Teatre 
Josep Ametller de l’any passat. 
També es va fer un recital de 
poesia acompanyada d’imatges 
i música a càrrec del grup Pa-
raula de Poeta. Tant aquests ac-
tes com el lliurament de premis, 
es van fer al Teatre. La jornada 
central va acabar amb un dinar 
de germanor. yy

Guanyadors dels Premis Recvll 2019 i Vicenç Villatoro. Foto ACN Paraula de Poeta amb Eugènia Carbó i Salvador Roca. Foto Yoyo

«El 2020, la revista que 
porta el nom dels premis, 

arribarà al centenari»

«Enguany s’han presentat 
128 originals de 110 

autors»

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

El jurat dels Premis Recvll ha declarat desert el guardó de narrativa per primer cop en 55 anys
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Festa dels Súpers On Tour 

BLANES

La Ciutat Esportiva Blanes 
s’ha transformat en un immens 
plató de televisió en directe, on 
milers de nens i nenes i les seves 
famílies han gaudit al llarg de 
tot el dia d’un esdeveniment sin-
gular, com mai no havia tingut 
lloc en aquest equipament. Si fins 
ara havia allotjat campionats es-
portius internacionals –d’àmbit 
europeu, mundial, estatal i cata-
là-,  en aquesta ocasió la Ciutat 
Esportiva s’ha estrenat allotjant 
un gran espectacle lúdic i d’entre-
teniment, al qual han assistit els 
súpers i les seves famílies. 

En aquesta edició del 2019, la 
22a Festa dels Súpers ha canviat 
el format habitual per conver-
tir-se en un esdeveniment que ha 
recorregut diferents punts de Ca-
talunya, amb l’objectiu d’arribar 

a tot el territori i oferir nous con-
tinguts i experiències. La Festa 
s’ha fet enguany en grans recintes 
tancats, sense activitats exteriors, 
i en dues sessions de matí i tarda. 
Abans de Blanes, la Festa havia 
passat per les ciutats de Barcelo-
na, Tarragona i Lleida.

L’espectacle de la Festa dels 
Súpers On Tour combina músi-
ca i aventures, i el protagonitzen, 
a més a més dels membres de la 
família del Super3, els progra-
mes MIC, Dinàmiks i Rat Rank, 
així com els dibuixos animats del 
canal.  L’Àlex, en Pau, en Fluski, 
la Pati Pla, en Dan, el Sr. Pla, en 
Rick, la Nenúfar i la Matoll són 
els artífexs d’un espectacle ple de 
sorpreses i girs de guió que expli-
ca una història centrada en els va-
lors de la sostenibilitat, el respecte 
per la natura, el treball en equip i 
la confiança en els altres.

Les invitacions per a la Festa 
dels Súpers On Tour de Blanes, 

del 30 de març, a la Ciutat Espor-
tiva, es van exhaurir en menys 
d’una hora, tant per a l’espectacle 
del matí com per al de la tarda.

Paral·lelament, els 120 co-
merços de l’Associació de Boti-
guers de Blanes Centre (ABBC) 
van fer una campanya amb el 
lema: Benvinguts Súpers. Engan-
xa’t a Blanes!.

Es van repartir més de 500 
enganxines gràcies a la col·labo-
ració de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals.

‘RUTA DE L’ART’

En una altra iniciativa de 
l’ABBC i l’ajuntament de Blanes, 
aquests dies 27 artistes de la vila ex-
posen les obres en 55 aparadors. yy

Súpers On Tour es van acomiadar a Blanes. Foto Yoyo

SOCIETAT

Donacions a les aules

Els Bombers t’acompanyen

Dia de Protecció Civil

Extraccions de sang al Mn. Joan Batlle. Foto Yoyo

Els Bombers i el bus del Banc de Sang. Foto M.A. Comas

Dia de Protecció Civil. Foto de grup

Aquestes darreres setmanes hi 
ha hagut campanyes de donació 
de sang a dues escoles de Blanes: 
Mn. Joan Batlle i Sa Forcanera. 
Els divulgadors de la campanya 
han estat els mateixos alumnes, 
que han aprés molt sobre el món 
de la sang i posteriorment ho 

han fet arribar a familiars, veïns 
i amics. El alumnes encara no 
poden donar sang, s’ha de te-
nir com a mínim 18 anys, però 
ja han après que “La sang no es 
fabrica” i que “No n’hi ha prou 
amb una vegada”.  yy

Lloret de Mar ha estat una de 
les moltes poblacions catalanes 
en què els bombers aquestes 
darreres setmanes han acom-
panyat els ciutadans a donar 
sang. Paral·lelament a les ex-
traccions, es podien seguir di-

verses demostracions de com 
actua el cos de Bombers en un 
accident de trànsit, una de les 
moltes tasques que fan diàri-
ament i que no són exclusiva-
ment les d’anar a a apagat foc. yy

La seu de la Policia Local de 
Lloret de Mar ha estat l’indret 
on aquest mes de març s’ha ce-
lebrat el Dia Internacional de 
Protecció Civil, un cos, cada 

cop més present a la vida de la 
població lloretenca. L’acte va 
comptar amb la presència de 
representants d’altres cossos i 
les autoritats locals. yy

«Hi va haver una sessió al 
matí i una altra a la tarda»

«La festa ha passat per 
Barcelona, Tarragona, 

Lleida i Blanes»
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El 3’14 pels carrers de Lloret. Foto Immaculada Concepció

Celaya, Ros, Iceta i Lamuà. Foto Yoyo Presentació de Jaume Dulsat. Foto M.A. Comas

Portada del llibre

L’Escola d’Educació Especial de Blanes i comarca 
(1969-2018)

Dia Internacional del Número Pi π

Objectiu: repetir com a alcaldes

BLANES

Xavier Hernáez Rioja, actual 
director del Centre d’Educació 
Especial Ventijol de Blanes, ha 
escrit un llibre sobre els primers 
50 anys del centre.

El treball “és un homenatge a 
Jordi Kemmer –director del cen-
tre durant molts anys- i a totes 
les persones que han lluitat per-
què els nois i noies amb altres 
capacitats tinguin un lloc en el 
qual puguin desenvolupar al 
màxim les seves possibilitats”.

El centre, que actualment 

depèn d’Ensenyament de la Ge-
neralitat de Catalunya, es va co-
mençar a gestar el 1968, quan una 
sèrie de persones, procedents de 
diversos sectors i pares afectats, 
es van reunir per trobar una sor-
tida a les famílies que tenien fills 
discapacitats. Com a curiositat, 
cal dir que entre els participants 
en aquestes trobades hi era Joa-
quim Torra Fàbregas, enginyer de 
la SAFA i pare de l’actual presi-
dent català, Quim Torra.

Primer es va crear una junta 
de pares i poc després una jun-
ta de gestió on hi havia persones 

amb fills discapacitats i d’altres 
que no.

Inicialment l’escola va portar 
el nom de Mare de Déu de l’Es-
perança (1969-1983) i posterior-
ment el de Ventijol.

Les primeres classes es van 
fer en unes aules de l’Escola Jo-
aquim Ruyra amb un total de 7 
alumnes. Ara, n’hi ha un cen-
tenar de tota la comarca i la co-
munitat educativa denuncia des 
de fa temps que cal més espai i 
recursos. Entre les opcions plan-
tejades hi ha obrir un centre a 

Santa Coloma de Farners o con-
vertir el centre en Institut-escola 
i d’aquesta manera l’ajuntament i 
la Generalitat podrien compartir 
les despeses de funcionament.

Del llibre de 275 pàgines, se 
n’han fet 200 exemplars i recull 
dades des dels inicis a l’actuali-
tat, com els pressupostos, nom-
bre d’alumnes, nom dels mes-
tres, directors, responsables del 
servei de menjador...

També hi ha un ampli repor-
tatge fotogràfic, amb imatges de 
totes les èpoques. yy

LLORET DE MAR

El Col·legi Immaculada Con-
cepció de Lloret de Mar  ha celebrat 
per segon any consecutiu el Dia Pi 
amb un seguit d’activitats relaciona-
des amb aquest número i en motiu 
del Dia Internacional de π.

La idea original va ser de Larry 
Shaw, un físic americà que l’any 
1988 va tenir la pensada de cele-
brar el dia del número π el 14 de 
març. Recordem que els americans 
escriuen primer el mes i després 
el dia. Així que el 3/14, el mes 3 
(març) i el dia 14, són les tres pri-
meres xifres d’aquest número.

L’any 2009 , el congrés d’EUA 
va declarar oficialment aquest dia 
(14 de març) com el Dia Interna-
cional de π. Des de llavors cada 
vegada més escoles s’apunten a ce-
lebrar aquest dia. 

Aquest és el segon any que els 
alumnes de la Immaculada ho han 
fet i  enguany han introduir noves 
activitats. 

Quan van entrar a l’escola, els 
alumnes van sentir la melodia del 
número π i se’ls posà un segell 
amb el símbol π.

A primera hora es va fer una 
fotografia amb tots els alumnes que 
van néixer aquest dia. Han estat 3 
alumnes i una mestra. 

Com a novetat, aquest any han 
preparat una Caminada π per als 
alumnes de Cicle Inicial i Cicle 
Mitjà de Primària amb un recor-
regut de 3,14 km. 

Els alumnes de Cicle Superior i 
d’ESO  van protagonitzar La 1a Cur-
sa π. amb un recorregut de 3,14 km. 

A la platja, es va fer un esmor-
zar  πcnic π. El alumnes aquell 
dia van  portar un esmorzar π ( 
galetes rodones , PInya, PIzza, 
Pastissos PI…)

Els alumnes que van parti-
cipar a la caminada i a la cursa 
portaven en els dorsals el logotip 
de la cursa que havien dissenyat 
dues alumnes de 6è. 

També hi havia penjat a l’entra-
da de l’escola un paper quadriculat 
tipus “scrable” on es podien posar 
paraules lligades que portin π.

Els alumnes han fet frases 
seguint els números Pi π com 
per exemple:

BLANES - LLORET DE MAR

Jaume Dulsat (Junts per Llo-
ret) i Mario Ros (PSC-Blanes), 
han presentat les seves candidatu-
res a les eleccions del 26-M amb 
l’objectiu de poder mantenir l’al-
caldia. Dulsat ha governat 4 anys 
amb ERC-Avancem i PSC mentre 
a Blanes Mario Ros ha governat 
dos anys amb 4 dels 21 regidors 
del plenari blanenc.

Abans de tancar l’edició també 
es va confirmar que Sergio Ata-
laya (Cs) i Joan Rota (CUP) seran 
els caps de cartell a Blanes. Jordi 
Hernández (Cs) repeteix a Lloret. yy

3 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 8

VES A CASA I AGAFA CASTANYES DE LLORET CORRE QUE CORRE CORRERÀS yy
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Restitució de la pancarta. Foto Aj. Blanes

Simulacre al port de Blanes. Foto Generalitat

Presumpte 
malversació 

Simulacre d‘incendi en una 
embarcació 

BLANES

El Jutjat d‘Instrucció 1 de Bla-
nes investiga l‘alcalde de Blanes, 
Mario Ros (PSC), per un suposat 
delicte de malversació de diners 
públics en relació a la col·locació 
d’una pancarta on es reclama la 
llibertat dels presos polítics. La 
Fiscalia va enviar el cas als jutjats 
després d‘obrir diligències d‘in-
vestigació arran d‘una denúncia 
de Cs centrada en la col·locació 
de la pancarta a favor dels polítics 
presos a la façana del consistori. El 
partit, denuncia que vuit treballa-
dors de la Brigada Municipal van 

treballar en la col·locació d‘una 
estructura al segon pis el 20 de se-
tembre del 2018 durant la jornada 
laboral i que s‘haurien gastat uns 
332,35 euros. El portaveu a Blanes, 
Sergio Atalaya, ha acusat l‘alcalde 
de “vulnerar” el principi de neu-
tralitat d‘un ajuntament.

Mario Ros sempre ha defen-
sat que ell, l’únic que ha fet ha 
estat complir una moció aprova-
da en el plenari. La pancarta s'ha 
retirat arran d'un informe del 
secretari donada la proximitat de 
les eleccions. yy

BLANES

El port de Blanes ha acollit un 
simulacre d’incendi en una embar-
cació d’esbarjo amarrada en un dels 
pantalans de les instal·lacions del 
Club Vela. L’exercici ha servit per 
practicar algunes de les maniobres 
d’autoprotecció que han de conèi-
xer i poder realitzar les marineries, 
així com per millorar la coordina-
ció entre els diversos cossos ac-
tuants. Aquest simulacre ha estat 
organitzat per Protecció Civil de la 
Generalitat i Ports de la Generalitat.

 Un cop detectat l’incendi, 
s’ha activat el Pla d’autoprotec-
ció (PAU) i s’ha donat l’alerta al 
telèfon d’emergències 112 de Ca-
talunya, al Centre de Coordina-
ció d’Emergències de Catalunya 
CECAT de Protecció Civil de la 
Generalitat i a la Guardia Civil.

 
Quan s’ha confirmat l’emer-

gència, des del Club Vela Blanes 
s’han obert i controlat els ac-
cessos a la zona afectada fins a 
l’arribada dels primers mitjans 

externs. També s’ha desallotjat el 
pantalà afectat per l’incendi.

 
La marineria del Club Vela 

Blanes s’ha constituït com a equip 
d’intervenció i ha procedit a rea-
litzar les maniobres necessàries 
per aïllar i assegurar al moll l’em-
barcació afectada. D’altra banda, 
el personal del port de Blanes ha 
facilitat les barreres anticontami-
nació per confinar el vessament 
de carburant. yy
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Imatge de Grup. Foto Aj. Blanes

Mario Ros llegint el manifest commemoratiu. Foto Yoyo

Blanes recorda els 
atemptats de l’11-M

Aportació solidària

SELVA - MARESME

L’11 de març de 2004, aquest 
2019 ha fet 15 anys, van esclatar 
diverses bombes en sengles esta-
cions de tren de Madrid que van 
causar la mort a 193 persones, 
provocant també 2.062 ferits, 250 
d’ells de gravetat.

L’Ajuntament de Blanes, com 
molts d’altres, va convocar una 
concentració de record i rebuig a 
les 11 del matí del dilluns 11 de 

març, “Avui, 15 anys més tard, Bla-
nes torna a unir-se, com ja ho va 
fer al 2004, per reiterar la nostra 
ferma condemna d’aquells atacs 
terroristes i, com no pot ser d’una 
altra manera, recordar i homenat-
jar les víctimes dels atemptats i 
reiterar el suport a tots els famili-
ars i amics. Ni el jihadisme ni cap 
mostra de terror podran canviar 
la nostra ferma voluntat de viure 
en uns pobles i ciutats oberts, tole-
rants i respectuosos amb totes les 
formes de pensar. Tal com també 
vam dir unànimement quan es 
van patir al 2017 els atacs terroris-
tes de Barcelona i Cambrils: “No 
tenim por. Som gent de pau!”

Segons va recordar l’alcalde 
Mario Ros, abans de llegir el 
manifest commemoratiu, l’atac 
terrorista de l’11-M a Madrid és 
el més sagnant que s’ha produ-
ït a Europa; tant és així, que el 
Parlament Europeu va aprovar 
que l’11-M esdevingués en el 
Dia Europeu de les Víctimes del 
Terrorisme. yy

BLANES

L’Obra Social la Caixa lliura 
12.000 € a quatre entitats soci-
als de Blanes gràcies a l’acció 
de l’ABBC: Creu Roja, ASPRO-
NIS, Amics Joan Petit-Nens 
amb Càncer i Arts Escèniques la 
Quarta Finestra. 

La quantitat econòmica prové 
del 2% de la facturació obtinguda 
dels TPV de CaixaBank durant les 
rebaixes a través dels comerços de 
l’Associació de Botiguers de Blanes 
Centre. L’aportació ha estat 1.800 
euros superiors a la de fa un any.

Creu Roja, en coordinació 
amb els Serveis Socials de l’Ajun-
tament de Blanes, ho destinarà a 
la prevenció de l’exclusió escolar. 

La Fundació ASPRONIS re-
vertirà la quantitat econòmica al 
viatge als Mundials Special Olym-
pics d’Abu Dhabi 2019 de dues es-
portistes del Club Esportiu El Vi-
lar, que han viatjat acompanyades 
d’un entrenador en la modalitat 
de bàdminton. 

Per la seva banda, Amics Joan 
Petit-Nens amb Càncer Funda-
ció seguirà treballant en l’atenció 
als infants i familiars que patei-
xen aquesta malaltia; i finalment 
l’Associació d’Arts Escèniques 
la Quarta Finestra destinarà els 
diners al projecte Actua!, disse-

nyat per facilitar la inclusió de col-
lectius amb risc d’exclusió social i 
diversitat funcional.

L’acte de lliurament dels 
diners es va fer a l’Oficina Store 
de CaixaBank de la Rambla Joa-
quim Ruyra. yy

«Hi va haver 193  víctimes 
mortals i 2.062 ferits, 250 

d’ells de gravetat»

«El Parlament europeu 
va aprovar que l’11-M 

esdevingués el Dia 
Europeu de les Víctimes 

del Terrorisme»

SOCIETAT I ECONOMIA BLANES

Mes del peix blau

Tenia quatre anys

Fins que siguem lliures

Timbal de tonyina. Arxiu Aj. Blanes

La presentació es va fer a la Sala de Plens. Foto Yoyo

Mundet amb el seu llibre. Foto Yoyo

Deu restaurants de Blanes ce-
lebren aquest abril el mes del 
peix blau. Alguns ofereixen me-
nús complets mentre d’altres, 
presenten diversos plats amb el 
peix blau com a principal pro-
tagonista. En el programa hi ha 

una recepta en record de Toni 
Múrcia, col·laborador d’aques-
tes jornades gastronòmiques, 
“Serviola amb patates”. El mes 
vinent serà el de la gamba i a 
l’octubre, es farà el mes del su-
quet de peix. yy

El capellà retirat, Carles Mun-
det, ha presentat a la Biblioteca 
Comarcal de Blanes el llibre Te-
nia quatre anys, que ha definit 
com a “memòries d’algú que fa 
camí”. El títol està inspirat en un 
fet que va viure a Torroella de 
Montgrí, el seu poble natal, al fi-

nal de la Guerra Civil. Ara viu a 
Blanes, però abans ha passat pel 
Perú (7 anys), els Estats Units 
(6), el Canadà (1), ha fet de ca-
pellà en nombrosos creuers i ha 
estat administrador del Semi-
nari i la residència de capellans 
grans de Girona. yy

Sergi Sol, amic personal i estret 
col·laborador d’Oriol Junque-
ras, ha presentat a Blanes “Fins 
que siguem lliures”. L’acte es va 
fer a la Sala de Plens presentat 
per Àngel Canosa i la parti-
cipació de membres de Free 

Junqueras i del locutor Justo 
Molinero. Sol va explicar que 
Junqueras està fort malgrat la 
situació pel que està passant. 
“El més dur és no poder veure 
com el teu fill va creixent”. yy
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Investigant en ple carrer. Foto Mn. Joan Batlle

Els alumnes del Mn. Joan Batlle al CosmoCaixa. Foto Mn. Joan Batlle

Estudien la contaminació de 
Ca la Guidó-Mas Carolet

BLANES

Els alumnes de 5è de Primà-
ria de l’Escola Mn. Joan Batlle 
de Blanes  han fet un treball so-
bre la contaminació. L’Èlia Tena, 
científica que treballa a la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona 
al CRECIM (Centre de Recerca 
a l’Educació Científica i Mate-
màtica) educatius, va transmetre 
l’encàrrec de dos investigadors de 
l’Institut de Salut Global de Bar-
celona a l’escola Mn. Joan Batlle 
i quatre centres més de Barcelona 
ciutat. Els resultats es van presen-
tar en una jornada que es va fer al 
CosmoCaixa de Barcelona.

Abans de començar la investi-
gació van realitzar dues hipòtesis:

- La zona 1 (rotonda dels 
Focs, en mig d’una carretera 
molt transitada), la zona 2 (en-
trada a l’escola, en el carrer Lope 
de Vega) i la zona 3 (entrada al 
barri, on es fa una rotonda) esta-
rien molt contaminades perquè 
hi ha molt de trànsit.

- En canvi, l’altra hipòtesi era 
que les zones 4 (camí de sorra que 
hi ha darrera de l’escola), zona 5 
(bosc de l’escola) i zona 6 (dins la 
classe) serien espais amb poca o 
cap contaminació.

Per aconseguir valorar el ni-
vell de contaminació han fet ser-
vir unes cartolines quadriculades 
impregnades de vaselina, com a 
filtres casolans. 

Les macropartícules  sòlides en 
suspensió van quedar enganxades 
als filtres i després les van observar 
amb la lupa digital. Totes les mos-
tres han estat exposades el mateix 
temps, els filtres tenien les mateixes 
mides i l’alçada on s’han col·locat 
han estat també molt similars.

Resultats
- Zona 1 (rotonda dels Focs). Es 
veuen bastants micropartícules 
procedents del trànsit i algún gra 
de sorra.
- Zona 2 (entrada escola). No hi 
ha gaire partícules.
- Zona 3 (entrada al veïnat). És la 
mostra més plena de micropartí-
cules, tant de sutge com de sorra.
- Zona 4 (camí de sorra). Es recu-
llen moltes partícules de sorra.
- Zona 5 (bosc de l’escola). Aques-
ta mostra està quasi sense cap 
partícula impregnada.
- Zona 6 (dins la classe). Es veuen 
sobretot micropartícules de teixits.

INTERPRETACIÓ DELS 
RESULTATS 

Tal i com pensaven, les zones 
més contaminades són l’entrada 
al barri i la rotonda dels Focs. 

En canvi, la zona de l’entrada 
a l’escola no està tan contamina-
da com es pensaven. Els autors del 
treball pensaven que molts nens i 
nenes anaven en cotxe a l’escola i 
en realitat no és així. La majoria 
dels alumnes són del veïnat i les 
seves cases estan molt a prop; per 
tant, no necessiten el cotxe per 
desplaçar-se.

Les prediccions respecte a les 
zones menys contaminades eren 
encertades.

POSSIBLES SOLUCIONS

Proposen que a la rotonda dels 
Focs s’instal·lin murs de molsa 
o es plantin arbres, arbustos i 
plantes, perquè absorbeixin la 
contaminació. La mateixa me-
sura es proposa per a la futura 
rotonda que es construeix a l’en-
trada del veïnat. 

També es podria construir un 
carril bici que arribi fins al veï-
nat i facilitar així als nens, pares 
i mestres que vulguin fer servir 
aquest transport tan net.

La regidora de Medi Ambient 
i Urbanisme de l’Ajuntament de 
Blanes, Pepa Celaya, els va rebre 
al la Sala de Plens. 

Segons expliquen els alum-
nes,  “es va comprometre a que 
la futura rotonda estaria plena 
d’espècies vegetals i que a més els 
posaria en contacte amb el servei 
de jardineria de l’ajuntament per 
col·laborar amb ells en la tria i en 
la plantada de les plantes”.

També els va comunicar que 
ja hi ha planificat fer un carril 
bici a la carretera de Tordera i que 
faria una demanda perquè l’allar-
guin fins a l’entrada de l’escola.

Respecte a l’altra zona més 
contaminada, la gran rotonda dels 
Focs, va dir que aquí no es podia 
instal·lar cap planta perquè està 
dissenyada perquè llueixi una obra 
escultòrica que hi ha al centre.

Com a complement al treball 
s’ha fet una cançó i un vídeo clip 
sobre la contaminació. yy
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Lloret de Mar provarà el VAR per Setmana Santa

Promocionen el cicloturisme arreu d’Europa

Conveni entre les fundacions Guitart i Barça

Promoció a Dinamarca. Foto Lloret Turisme

Sala VAR. Foto www.rfef.es

Signatura de l’acord de col·laboració. Foto Fundació Guitart

MOISÉS GARCÍA/LLORET DE MAR

La 19a edició del torneig de 
futbol base MIC (Mediterrane-
an Internacional Cup), que se 
celebrarà del 17 al 21 d’abril a les 
comarques gironines, comptarà 
amb una novetat destacada. Ser-
virà com a banc de proves per a 
la implementació del VAR, l’àrbi-
tre assistent de vídeo, la pròxima 
temporada a la Segona Divisió “A” 
del futbol professional. El Camp 
Municipal d’Esports de Lloret de 
Mar serà l’única de les 34 seus que 
comptarà amb aquest sistema de 
videoarbitratge. Per tal d’acollir 
aquest servei, l’equipament es veu-
rà transformat de dalt a baix.

 
Seran 22 àrbitres, els que re-

bran aquesta formació, a més de 44 

assistents. Es concentraran a Lloret 
de Mar i duran a terme una setma-
na intensiva per a certificar-se en 
l’ús del VAR, per tal que puguin 
dirigir partits de Segona Divisió 
“A” el pròxim curs. De moment, 
recordem que el videoarbitratge a 
l’estat espanyol només s’aplica a la 
Primera Divisió i a la Copa del Rei. 
A nivell internacional, també es du 
a terme a grans competicions com 
la UEFA Champions League i les 
grans lligues europees.   

Les proves que es faran a Llo-
ret formaran part de la categoria 
Juvenil. A banda dels partits, els 
àrbitres que es desplaçaran fins al 
municipi lloretenc faran entrena-
ments al camp i dirigiran partits 
online i offline, amb simuladors en 

dues unitats mòbils, que seran les 
sales conegudes com a VOR i que 
estaran situades en el mateix Camp 
Municipal d’Esports de Lloret. A 
més, a l’hotel on s’allotjaran, també 
hi haurà una sala de simulació del 
VAR com la que hi ha a Las Rozas 
i el camp de futbol de Lloret comp-
tarà amb un mínim de vuit càme-
res repartides pel terreny de joc.

La nova edició del MIC arriba 
després d’haver batut l’any passat 
el rècord amb més de 900 partits 
jugats i 372 equips participants, 
de 42 països dels 5 continents. 
L’edició d’enguany, que serà la 19a, 
comptarà amb nou categories. Es 
disputarà del 17 al 21 d’abril amb 
Lloret de Mar com una de les seus 
principals. yy

LLORET DE MAR

Lloret de Mar segueix apos-
tant per la desestacionalització de 
la temporada turística promoci-
onant productes específics i seg-
mentats com el turisme esportiu, 
que permet atreure visitants fora 
de la temporada tradicional.

Lloret Turisme, com a entitat 
de promoció de la destinació, ha 
dut a terme en les últimes setma-
nes diferents accions per donar a 
conèixer l’especialització en ciclis-
me que la destinació ha desenvo-
lupat durant els últims anys en tres 
mercats europeus emissors i relle-
vants en aquest producte turístic: 
Dinamarca, França i el Regne Unit.

Primer, juntament amb Gui-

tart Incoming Services, va parti-
cipar per primera vegada a la fira 
Copenhagen Bike Show, una fira 
oberta al públic en general cele-
brada a la capital danesa per on 
van passar més de 14.000 assis-
tents molt interessats a conèixer 
les rutes recomanades que es po-
den fer des de Lloret de Mar i en 
l’oferta especialitzada que es pot 
trobar a la destinació com a alter-
nativa a altres destinacions conso-
lidades en aquest mercat com és 
per exemple Mallorca.

També ha participat en una 
trobada amb clubs de ciclisme i 
triatló a Tolosa organitzada pel 
Patronat de Turisme Costa Brava 
Girona. La jornada va aplegar una 
quinzena de representants dels 

principals clubs d’aquesta ciutat 
francesa i d’altres localitats d’Oc-
citània interessats a conèixer els 
esdeveniments que tindran lloc 
aquest any al territori gironí.

Durant la celebració de la fira 
britànica de referència, London 
Bike Show, va tenir lloc una pre-
sentació a premsa organitzada pel 
Patronat de Turisme Costa Brava 
Girona. Aquesta acció al Regne 
Unit es complementà a princi-
pis d’abril amb la visita a Lloret 
de Mar de dos representants de 
l’operador Bikecation que s’han 
desplaçat fins a la localitat per 
practicar ciclisme de carretera i 
conèixer de primera mà els esta-
bliments especialitzats i certificats 
en cicloturisme. yy

LLORET DE MAR

La Fundació Climent Guitart, 
entitat privada sense ànim de lu-
cre que perpetua la memòria de 
l’empresari hoteler Climent Gui-
tart i Pascual i la Fundació Barça, 
han signat un acord de col·labora-
ció per desenvolupar dos projec-
tes socials per a la promoció i la 
inclusió social de joves migrants 
sense referents adults i per fomen-
tar el benestar emocional de les 
nenes i els nens que han superat 
malalties greus, mitjançant el re-
forç d‘emocions positives.

 
L’acord s‘emmarca en el pro-

grama de suport a refugiats i jo-
ves migrants que compta amb 
el suport directe de la Direcció 
General d’Atenció a la Infància i 

l’Adolescència (DGAIA) del De-
partament de Treball, Afers Soci-
als i Família de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
Està prevista la creació d’un 

campus d’hostaleria per a joves 
menors d’edat no acompanyats. 
Durant la setmana del 18 al 25 de 
maig d’enguany, es reunirà una 
vintena de joves acompanyats 
pels seus educadors a Lloret de 
Mar on es faran activitats espor-
tives i alhora rebran formació es-
pecífica d’hostaleria. 

 
Aquesta acció té com a objec-

tius específics l’adquisició d’hà-
bits, habilitats i destreses que els 
possibilitin acomplir amb un rol 
professional, desenvolupar com-

petències que permetin ampliar 
les seves expectatives i rebre una 
orientació laboral en el procés de 
transició a la vida laboral.

 

Per altra banda, del 18 al 20 
d’octubre a Lloret de Mar, es re-
alitzarà una sortida de cap de 
setmana amb 25 adolescents que 
han superat una malaltia greu, 
amb els seus acompanyants res-
pectius (familiars, metges o vo-
luntaris). L’objectiu d’aquesta 
trobada és millorar el seu estat 
emocional i fomentar espais de 
lleure i relació després d’un llarg 
període d’aïllament del seu en-
torn. Aquesta acció es realitzarà 
conjuntament amb la Fundació 
Enriqueta Villavecchia.

Aquesta iniciativa s’emmar-
ca en el Programa de Benestar 

Emocional Pediàtric de la Fun-
dació  Barça. yy
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Ascens a Preferent“Ningú va dir que seria fàcil”

LLORET DE MAR

El Club Escacs Lloret guanya 
la lliga de Primera i puja a Pre-
ferent. És la màxima categoria de 
les comarques de Girona.

En el darrer partit del campio-
nat es van imposar al Santa Eugè-
nia per 6 a 2, amb 4 partides gua-
nyades i 4 taules. A cada jornada, 
s’han de presentar vuit jugadors. 
Aquesta temporada, els llortencs 
han tingut diversos jugadors per 
escollir a l’hora de fer l’equip cada 
cap de setmana.  Al llarg de tot 
el campionat de lliga, l’equip llo-
retenc ha guanyat a tots els rivals 

menys a un amb qui van empatar.

Les vuit partides que van tan-
car el campionat de Primera es van 
disputar a El Puntet. Va ser un matí 
de “nervis i il·lusió” i un bon nom-
bre de partides molt igualades.

A la lliga de Primera, entre d’al-
tres, també hi havia el Sant Grego-
ri, el Blanes, l’Olot i el Banyoles.

A part de la competició, el 
club fomenta que els més joves 
aprenguin a jugar a escacs, se-
gons explica el secretari de l’enti-
tat Kenny Niño. yy

BLANES

El CD Blanes domina el grup 
16 de la Tercera Catalana de fut-
bol amb 6 punts de marge sobre 
el Malgrat. Fa unes setmanes, 
la diferència en relació al se-
gon classificat era de 10 punts. 
Una ensopegada inesperada a la 
Batllòria i un empat a Tordera, 
ha reduït el marge, però el club 
blanenc es manté com a màxim 
candidat a l’ascens.

Després de 28 jornades (dia 

7 d’abril), el CD Blanes, porta 69 
punts amb 22 victòries, 3 empats 
i 3 derrotes. Ha marcat 87 gols i 
n’ha rebut només 20. Curiosa-
ment, dues de les tres derrotes 
han estat davant del Ca la Gui-
dó i dos dels tres empats, amb el 
Tordera. En el darrer partit jugat 
fins ara: CD Blanes 2- Vidrerenca 
1 (els dos porters van ser expul-
sats i al Blanes li va costar molt 
sumar els tres punts). El Malgrat, 
segon, té 63 punts amb 20 victò-
ries, 3 empats i 5 derrotes. Ha fet 

71 gols i n’ha encaixat, 37.

En aquesta categoria, el cam-
pió de lliga puja directament a Se-
gona Catalana. Una data clau en 
el calendari pot ser la del primer 
cap de setmana de maig quan es 
jugui el partit Malgrat-CD Bla-
nes. Abans de Setmana Santa, 
però, el Blanes jugarà al camp del 
Palafolls. Després de l’aturada 
per les festes, el conjunt blanenc 
rebrà la Batllòria abans d’anar a 
Malgrat de Mar. yy

Darrera jornada del campionat. Foto M.A. Comas

CF Tordera 1- CD Blanes 1. Foto Yoyo
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LLORET AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

DE L’1 AL 30
EXPOSICIÓ EL TREBALL DE LES
DONES A LLORET
Arxiu Municipal- Josep Lluhí, 24. 
De 9-14h, de dilluns a divendres.

DE L’1 AL 30
ESTADES D’ATLETISME
Pistes d’Atletisme. 1.500 atletes 
de diversos països d’Europa.

DEL 8 AL 18
EXPOSICIÓ PINTURES. Casa de 
la Cultura. Concurs pintura ràpida.

DIA 11
FILMOXARXA. EL FILL DE JOSEP
(Eugène Green, 2016). 115 min. 
VOSC. Accés: 4 €. Organitza: Cine-
club Adler. Teatre de Lloret. 21 h.

DEL 12 AL 14
LLORET NEGRE
Festival Gènere Negre de la Costa 
Brava. Biblioteca Municipal.

DIA 12
ESPAI OFF. Cicle Marc Rosich. 
¿Qué fue de Andrés Villarrosa?  
Teatre de Lloret. 21 h. 8 €.

CONFERÈNCIA “L’acupuntura 
tradicional xinesa”, per Joaquim 
Planas. Club Marina Casinet. 
Màrtirs, 2 2n. 20 h.

DIA 13
FIRA ALIMENTÀRIA I DE
PRODUCTES ARTESANS
Plaça de la Vila. 10-20 h.

RUTA INDIANA + CASA MUSEU 
CAN FONT. Museu del Mar. 11 h. 

EL RACÓ DELS CONTES: Orelles 
de papallona,  poca broma! 
Biblioteca Municipal. 11.30 h.

TALLER INFANTIL
Decora la teva mona de xocolata! 
Museu del Mar. 18 h.

TEATRE. URGÈNCIES
Grup Jubilats Casal Gent Gran. 
Teatre de Lloret. 21 h. 6 €.

DEL 13 AL 15
15TH. LLORET COSTA BRAVA
MIXED BEACH ULTIMATE
Platja de Lloret. 9-20 h. 400 partici-
pants de diversos països d’Europa.

DEL 13 AL 18 I DEL 22 AL 27
TORNEIG GLOBASKET
Pavelló Molí-Pavelló Pompeu 
Fabra. 2.000 jugadors de 120 
equips.

DIA 14
III REGATA DE LLAUT 
MEDITERRANI
Platja de Santa Cristina. 9-14 h.

EXPOSICIÓ: TROBADA VEHI-
CLES CLÀSSICS
Plaça de la Riera - Revolution. 
9-14 h.

DIUMENGE DE RAMS
REPARTIMENT DE LLOR. Plaça de 
l’Església. 11 h.

TEATRE. URGÈNCIES
Grup Jubilats Casal Gent Gran.  
Teatre de Lloret. 18 h. 6 €.

DEL 14 AL 7 DE MAIG

TROFEU LLORET CUP D’HAND-
BOL. Pavelló Molí.

DEL 16 AL 21
MIC FUTBOL. Camp de Futbol 
Municipal. 1.000 participants.

DIA 18
VISITA GUIADA. Museu del Mar. 
11 h. cast. 4 € / 2 €.

DEL 18 AL 21
MIC BÀSQUET. Pavelló Pompeu 
Fabra

DEL 18 AL 22
EUROBASKET. Pavelló El Molí

DEL 19 AL 21
TROFEU SAN JAIME DE FUTBOL
500 participants Espanya, Itàlia, 
Israel, França, Regne Unit, Mèxic

DIA 19
FIRA ALTERNATIVA. Plaça de la 
Vila. 9-21 h.

XXXVIII BUNYOLADA POPULAR
Església Sant Romà- Ses Escoues. 
9-13 h. 

VISITA GUIADA
Museu del Mar. 11 h.

PROCESSÓ DIVENDRES SANT 
22 h.

DIA 20
RUTA INDIANA + CASA MUSEU 
CAN FONT. Museu del Mar. 11 h. 
cast. 5 € / 2,5 €

TALLER INFANTIL: 

Decora la teva mona de xocolata! 
Museu del Mar. 18 h cast.

DIA 21
CANTADA DE CARAMELLES
Unió Coral Lloretenca. Biblioteca 
Municipal- Centre Comercial Ca-
ravel·la. 10 h.

DIA 23
DIADA DE SANT JORDI
Casa de la Vila - Plaça de la Vila - 
Pg. Verdaguer
10-20 h. 40a Fira del llibre i de la 
rosa. 17-18.45 h. Lectura de po-
emes intercanvi de llengües. 19 
h. Sardanes

DIES 24 I 25
MÀSTER INTERNACIONAL
PETANCA VILA DE LLORET
Passeig Jacint Verdaguer. 10-19 h 

DIA 25
CONCERT DE GUITARRA
ESPANYOLA per Toni Blasi. Esglé-
sia Sant Romà. 21 h. 10 €.

FILMOXARXA. Gust de ciment 
(Ziad Kalthoum, 2017). 85 min. 
VOSC. Accés: 4 €. Organitza: Cine-
club Adler. Teatre de Lloret. 21 h.

DIA 26
EL RACÓ DELS CONTES
OUR SUPERHEROES (ENGLISH)
Biblioteca Municipal. 18 h

LLORET RADICAL POESIA
MIRÓ I ELS POETES CATALANS
Biblioteca Municipal. 19.30 h. 

DIA MUNDIAL DE LA DANSA

Oceans. CIA. EL MIRALL
Teatre de Lloret. 21 h. 6 €. 

DIES 27 I 28
CAMPIONAT D’ESPANYA 
D’APNEA INDOOR
Piscina Municipal. 8.30  - 17 h

DIA 27
RUTA INDIANA + CASA MUSEU 
CAN FONTMuseu del Mar. 11 h. 
cast. 5 € / 2,5 €.

DANSA. MIRAMIRÓ
Espectacle videoanimació per els 
mes petits. Teatre de Lloret. 12 h. 
7 € familia. 5 € (4 entrades). Me-
nors de 3 anys, gratuït.

TALLER INFANTIL
Museu del Mar. 18 h. Decora la 
teva mona de xocolata!

GRAN FONDO CICLOTURISTA

DIA 28
ESPAI OFF. CICLE MARC RO-
SICH. A mi no me escribió tennes-
see williams. La Riera. 12 h. 8 €.

DEL 30 AL 2 DE MAIG
TORNEIG INTERNACIONAL
VETERANS DE PETANCA
Passeig Jacint Verdaguer.

DIA 30
OFF KASSANDRA. Una mu-
jer fantástica (Sebastián Lelio, 
2017). Durada: 104 min. Projec-
ció en DCP. VOE. Gratuït. Orga-
nitza: Teatre de Lloret / Cineclub 
Adler. Teatre de Lloret. 21 h.

DE L’1 AL 30
JORNADES GASTRONÒMI-
QUES MES DEL PEIX BLAU

DIA 13
I EDICIÓ CONCURS DE DANSES 
URBANES VILA DE BLANES
Associació de Dansa Elancé / Tea-
tre de Blanes. De 9 a 21 h.

JORNADA DE SENSIBILITZA-
CIÓ DE 0 A 3 ANYS
Passeig de Mar / Banc dels mú-
sics. De 10 a 14 h.

DIA 14
DINAR POPULAR AMB CÀ-

TERING I CONCERT 
Associació Cultural Joan Comore-
ra / Plaça Espanya. De 10 a 20 h.

BENEDICCIÓ DE PALMES I PAL-
MONS

DEL 18 AL 21
PARC INFANTIL D’INFLABLES
Plaça dels Dies Feiners. 
De 10.30 a 14 h i de 16 a 20.30 h.

DIA 18
RELLEU DEL CAPITÀ MANAIA 
a les 17.30 h, avinguda de la Pau, 
15. CERCAVILA a les 18 h, car-
rers del centre i passeig Marítim.

DIES 19 I 20
TALLERS PER ALS MÉS PETITS 
Passeig de Mar de 10 a 14 h.

DIA 19
CERCAVILA “MANAIES IUNIO-
RES” I RELLEU DEL CAPITÀ
Carrers del centre, a les 12 h.

PROCESSÓ DE DIVENDRES SANT
Església de Santa Maria i carrers 
del centre, de 21.30 a 24 h.

DIA 20
PARADA DE LLIBRES USATS
Plaça Espanya. Tot el dia.

DIA 21
PROCESSÓ DEL RESSUSCITAT 
I CANT DE L’ÀNGEL. Església i 
carrers de centre. A les 11.45 h.

DIA 23
DIADA DE SANT JORDI  / Car-
rers del centre  - Tot el dia.

APLEC MARE DE DÉU DEL VILAR
Santuari del Vilar - Tot el dia.

DIA 27 
V RAM DE MOTS AMB CON-
CERT DE MÚSICA I POESIA
Plaça Verge Maria.

XXXII CONCURS DE MURALS AL 
CARRER de 10 a 13 h.

MOSTRA DE DANSA 
Esbart Joaquim Ruyra
Passeig Pau Casals. De 17 a 21 h.

FEM BLANES, FEM PARRÒQUIA
Qué pasa en el convento.
Casa de Ardales. Teatre de Blanes
A les 19 h.

DIA 28
XXVIII RUTA DE LES ERMITES.
18 i 9,5 km / Passeig de Mar.
De 9 a 14 h.

ENTREGA DE PREMIS DEL CON-
CURS DE MURALS a les 12 h.

ACTUACIÓ DE L’ENDABAND 
PROJECT. Passeig de la Mestran-
ça. A les 12.30 h.

DANSA: Viatge al centre de la 
terra, de Julio Verne. Teatre de 
Blanes. A les 19 h.

BIBLIOTECA COMARCAL

DIA 10
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE Els lí-
mits del Quim Porta, de Josep 

Pedrals. Presentació a càrrec de 
Toni Mañach. A les 19 h.

DIA 12
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE Al-
guns ocells muts, d’Òscar Pala-
zón Ferré. Premi Joaquim Ruyra 
2018. A les 19 h.

DIA 25
XERRADA TALLER: Laboratori 
de nutrició: La importància de la 
proteïna (animal-vegetal) amb la 
Isolda Vila. A les 15.15 h.

SESSIÓ DEL CLUB DE LECTURA 
INFANTIL (de 8 a 11 anys). Activi-
tat conjunta amb el Club de Jocs 
de Taula de Blanes. A les 17.30 h. 
A la Biblioteca Jove.

SESSIÓ DEL  CLUB DE LECTURA 
JUVENIL (de 12 a 16 anys): Her-
ba negra, de Salvador Macip. A 
les 17.30 h.

DIA 26
CELEBREM EL DIA INTERNACIO-
NAL DE LA DANSA.
A les 17.30 h, Taller d’acrobàcies 
amb Bool. A les 19 h, al Vestíbul, 
espectacle Avua amb Bool. Com-
panyia de Teatre físic i visual.

BLANES AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE BLANES
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EXPOSICIONS I ALTRES

TORDERA
FIRA DEL RAM. Al Parc Prudenci 
Bertrana, dies 12, 13 i 14.

PINEDA DE MAR
MANUEL PERTEGAZ. Fins a l’1 
de setembre, a Can Comas.

XVII MOSTRA NACIONAL de 
Teatre Amateur de Catalunya. Di-
ferents espais de la vila. Del 26 al 
28 d’abril.

PIEL FLAMENCA. Exposició Foto-
gràfica. Del 24 d’abril al 8 de maig 
a la Biblioteca Serra i Moret.

CALELLA
L’ART DE L’ARQUITECTURA. 
Museu del Turisme, fins al 30 
d’abril.

APUNTS DE VIATGE, IMATGES 
COMENTADES. Biblioteca Can 
Salvador de la Plaça, fins al 27 
d’abril.

TRÓPICO DE CÁNCER. Sala 
d’exposicions de l’Ajuntament 
Vell, fins al 28 d’abril.

DIA 10
PINEDA DE MAR
XERRADA. La meva salut. Cen-
tre Cívic Poblenou, 10 h.

MALGRAT DE MAR
LABORATORI DE LECTURA. 
Avui és un bon dia per canviar el 
món. Per a nens i nenes a partir 
de 8 anys. Biblioteca, 18 h.

TORDERA
BIBLIOXICS. En Pep Puça i les co-
ses grosses. Biblioteca, 17.30 h.

CALELLA
SESSIÓ DE TAITXÍ. A la plaça de 
l’Ajuntament, 9.15 h. Tot seguit, 
caminada de baixa dificultat amb 
arribada a l’Espai Mercat amb es-
morzar saludable.

CONFERÈNCIA. L’adveniment 
de la música soviètica. Prokófi-
ev i el seu temps. Casal l’Amistat, 
18.30 h.

DIA 11
PINEDA DE MAR
XERRADA. Lactància perllonga-
da i deslletament. Centre Cívic 
Poblenou, 16 h.

SANTA SUSANNA
LLEGIR EL TEATRE. StabatMater, 
Biblioteca, 18 h.

CLUB DE LECTURA FÀCIL. El 
temps de les cireres, biblioteca, 
17 h.

CALELLA
SESSIÓ FORMATIVA: Impulsa 
el teu negoci i fidelitza els teus 
clients amb Instagram. Fàbrica 
Llobet-Guri, 15 h.

TARDES DE TERTÚLIA per a la 
gent gran. Biblioteca Can Salva-
dor de la Plaça, 18 h.

XERRADA. Alcohol i drogues en 
la dona adulta. Sala d’Exposicions 
de l’Ajuntament Vell, 18 h.

CLUB DE LECTURA. En anglès 
amb el llibre The New York Trilo-
gy de Paul Auster. Biblioteca Can 
Salvador de la Plaça, 18 h.

PROJECCIÓ DE CURTS seleccio-
nats pel Trofeu Torretes de curt-
metratges del Festimatge’19. A la 
cafeteria La Tetera, 21 h.

DIA 12
PINEDA DE MAR
XERRADA-DEBAT. Diferències 
entre creixement personal, es-
piritualitat i religió. Local canvi-
em, 20 h.

MALGRAT DE MAR
ELS CONTES DE DIVENDRES. 
Biblioteca, 18 h.

SANTA SUSANNA
CURTMETRATGES INFANTILS. 
Junior Beat. Biblioteca, 18 h.

TORDERA
FIRA DEL RAM. Al Parc Prudenci 
Bertrana, fins al 14 d’abril.

CALELLA
LA MINERVA. Dansa al Parc Dal-
mau, al Parc Dalmau, 9.30 h.

TERTÚLIES en català amb el lli-
bre Acte de violència, de Manuel 
de Pedrolo. Biblioteca Can Salva-
dor de la Plaça, 10 h.

RECITAL DE POESIA: Aquesta 
sang. Biblioteca Can Salvador de 
la Plaça, 10.30 h.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE Di-
gues un desig, de Jordi Cabré. Bi-
blioteca Can Salvador de la Pla-
ça, 19 h.

PALAFOLLS
FIRA SOLIDÀRIA de primavera. 
Escola les Ferreries, 9 h.

PRESENTACIÓ del llibre L’abans: 
Palafolls, un recull de fotografi-
es del passat del nostre poble. A 
càrrec del seu autor, Marc Ferri. 
Biblioteca Enric Miralles, 10 h.

DANSA AL TEATRE
A càrrec de la companyia Esbart 
Sant Cugat. Teatre de Palafolls, 
20.30 h.

DIA 13
PINEDA DE MAR
MERCAT SOLIDARI. pl. Nova i 
pl. Reis Catòlics, 9 h.

TEATRE. Avui no sopem. Sala 
Gran del Centre Cultural i Recre-
atiu, 19 h.

CALELLA
XV LECTURA PÚBLICA DE SANT 
JORDI, XII FIRA DE LLIBRES 
DE SEGONA MÀ, III TROBADA 
D’INTERCANVI DE PUNTS DE 
LLIBRE I ACTUACIÓ DE L’ESCO-
LA DE DANSA LA FÀBRICA
Plaça de l’Ajuntament, 11 h.

ESPAI DEL CONTE
El follet pastisser. Biblioteca Can 
Salvador de la Plaça, 11.30 h.

SESSIÓ DE CONTACONTES i 
projecció d’un curtmetratge se-
leccionat pel Trofeu Torretes. Bi-
blioteca Can Salvador de la Pla-
ça, 12 h.

PROJECCIÓ de curts d’autors lo-

cals del Festimatge’19. Teatre Or-
feó Calellenc, 19 h.

PALAFOLLS
PLOGGING. Sortida des de la 
plaça de Poppi, 9 h.

CICLE SINGULARS. Amb Kat-
herine Sheng i Sandra Bautista. 
Teatre de Palafolls, 22 h.

DIA 14
PINEDA DE MAR
BENEDICCIÓ DE RAMS, al pati 
de Can Comas, 11 h.

CONCERT D’ALUMNES I PRO-
FESSORS de l’Escola Municipal 
de Música. Can Comas, 12 h.

TEATRE. Les coses excepcionals, 
Auditori, 18 h.

CALELLA
PROCESSÓ 
Amb la imatge de la Burreta a la 
plaça de l’Església, sortida de la 
Parròquia de Santa Maria i Sant 
Nicolau, 11 h.

DIUMENGE DE RAMS, benedic-
ció de palmes i palmons. Plaça de 
l’Església, 12 h.

DIA 15
CALELLA
TORNEIG INTERNACIONAL 
D’HANDBOL BASE. Pavelló Mu-
nicipal d’Esports Parc Dalmau, 9 h.

TALLER DE MEMÒRIA NIVELL I. 
Local del c. Doctor Vivas, 16 h.

PROJECCIÓ DE CURTS
Aeleccionats pel Trofeu Torretes 
de Curtmetratges del Festimat-
ge’19. Espai Caixa, 19 h.

PALAFOLLS

XERRADA la melodia del teu cos. 
Casal de la Dona, 17.30 h.

DIA 16
CALELLA
TORNEIG INTERNACIONAL 
D’HANDBOL BASE. Pavelló Mu-
nicipal d’Esports Parc Dalmau, 9 h.

TALLER DE MEMÒRIA NIVELL I. 
Local del c. Doctor Vivas, 16 h.

PROJECCIÓ DE CURTS seleccio-
nats pel Trofeu Torretes de Curt-
metratges del Festimatge’19. Es-
pai Caixa, 19 h.

DIA 17
CALELLA
TORNEIG INTERNACIONAL 
D’HANDBOL BASE. Pavelló Mu-
nicipal d’Esports Parc Dalmau, 9 h.

TALLER DE MEMÒRIA NIVELL I. 
Local del c. Doctor Vivas, 16 h.

PROJECCIÓ DE CURTS seleccio-
nats pel Trofeu Torretes de Curt-
metratges del Festimatge’19. Es-
pai Caixa, 19 h.

DIA 18
PINEDA DE MAR
PROCESSÓ DE SETMANA SAN-
TA. Pels carrers de Poblenou, 
18.30 h.

SANTA SUSANNA
CLUB DE LECTURA MITJANS.
Biblioteca, 17.30 h.

DIA 19
CALELLA
IV TORNEIG MÀSTER CUP CA-
LELLA D’HANDBOL. Memorial 
Andrés García. Pavelló Municipal 
d’Esports Parc Dalmau, 9 h.

VIACRUCIS, amb sortida pel por-
tal petit de la Parròquia de San-
ta Maria i Sant Nicolau, plaça de 
l’Església fins al portal gran. 11 h.

BUNYOLADA POPULAR, plaça 
d’Espanya, 11 h.

CARPE BIRREM, festival de la 
cervesa artesana, passeig de Ma-
nuel Puigvert, 12 h.

SORTIDA DELS ARMATS de la 
Confraria de Setmana Santa des del 
Centre Parroquial pels carrers de 
Jovara, Sant Josep, Església, Romaní 
fins al portal gran de l’Església. 

DIA 20
CALELLA
TORNEIG DE FUTBOL COPA SAN-
TA. Camp de Futbol de Mar, 9 h.

XXXVI TORNEIG INTERNACI-
ONAL D’HANDBOL CIUTAT DE 
CALELLA, Pavelló Municipal d’Es-
ports Parc Dalmau, 9 h.

CARPE BIRREM, festival de la 
cervesa artesana, passeig de Ma-
nuel Puigvert, 12 h.
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PALAFOLLS
FESTA PETITA DE PALAFOLLS. 
Amb tallers, dinar popular, cor-
refoc, etc, durant tot el dia. A les 
23 h, a la plaça de Poppi concert 
amb Hazendado, Tapeo Sound 
System i Dj Sendo.

DIA 21
CALELLA
TORNEIG DE FUTBOL COPA 
SANTA. Camp de Futbol de Mar, 
9 h.

XXXVI TORNEIG INTERNA-
CIONAL D’HANDBOL CIUTAT 
DE CALELLA. Pavelló Municipal 
d’Esports Parc Dalmau, 9 h.

TALLER DE FOTOGRAFIA. Re-
trat creatiu: del concepte a la il-
luminació. Local de Foto-Film Ca-
lella, 10 h.

CARPE BIRREM. Festival de la 
cervesa artesana, al passeig de 
Manuel Puigvert, 12 h.

AUDICIÓ DE SARDANES, plaça 
de l’Ajuntament, 12 h.

PROCESSÓ amb la imatge de 
la Verge dels Dolors i l’Àngel pel 
carrer Bisbe Sivilla fins a la plaça 
de l’Ajuntament, 13 h.

CANT DE L’ÀNGEL, a càrrec de 
Paula Planas i Canales (veu) i 
Lourdes Bartrolí i Pascual (piano). 
Plaça de l’Ajuntament, 13.15 h.

PALAFOLLS
CINEMA. Amb la projecció de La 
la land Teatre de Palafolls, 18 h.

DIA 22
PINEDA DE MAR
AUDICIÓ DE SARDANES, Aplec 
de Sant Pere de Riu, 16.30 h.

CALELLA
XXXVI TORNEIG INTERNA-
CIONAL D’HANDBOL CIUTAT 
DE CALELLA. Pavelló Municipal 
d’Esports Parc Dalmau, 9 h.

DIA 23
PINEDA DE MAR
CELEBRA SANT JORDI A LA BI-
BLIOTECA. Tallers creatius. Bibli-

oteca Serra i Moret, 17.30 h.

CONCERT. Bon vent i bé que 
sona. Centre Cívic Poblenou, 19 h.

SANTA SUSANNA
ESPECTACLE DE TITELLES. La 
formiga Pipa. Biblioteca, 18 h.

CALELLA
CONCURS de lectura infantil La 
gran evasió, a la Biblioteca Can 
Salvador de la Plaça. Activitat per 
a lectors de 6 a 12 anys.

TORNEIG INTERNACIONAL DE 
FUTBOL COPA MARESME, al 
Camp de Futbol de Mar, 9 h.

FIRA DEL LLIBRE I DE LA ROSA 
i venda de roses solidàries. Plaça 
de l’Església, 9 h.

PRESENTACIÓ del mapa-guia 
‘Calella i el seu entorn’. Sala d’Ex-
posicions de l’Ajuntament Vell, 
19 h.

PRESENTACIÓ del llibre El bino-
mio perfecto, de Mercè Marsal, 
Biblioteca Can Salvador de la Pla-
ça, 19 h.

PROJECCIÓ DE CURTS seleccio-
nats pel Trofeu Torretes de Curt-
metratges del Festimatge’19. 
Sala Mozart, 19h i 21.30 h.

PALAFOLLS
DIADA DE SANT JORDI. Fòrum 
Palatiolo, 23 h.

DIA 24
PINEDA DE MAR
AVUI TERTÚLIA. El tercer home 
de Graham Greene. Biblioteca 
Serra i Moret, 17 h.

CLUB DE LECTURA. El trastorn 
de Portnoy. Biblioteca Serra i 
Moret, 20.30 h.

MALGRAT DE MAR
CLUB DE LECTURA. La casa de 
la frontera, de Rafael Vallbona. 
Biblioteca, 19 h.

CALELLA
TORNEIG INTERNACIONAL DE 
FUTBOL COPA MARESME, al 

Camp de Futbol de Mar, 9 h.

BALL de la gent gran. Sala Poli-
valent de la Fàbrica Llobet-Gu-
ri, 17 h.

CONFERÈNCIA: Drons per a un 
món millor. Segle XXI, cap on 
va la humanitat. Casal l’Amistat, 
18.30 h.

PROJECCIÓ DE CURTS seleccio-
nats pel Trofeu Torretes de Curt-
metratges del Festimatge’19. 
Sala Mozart, 19h i 21.30 h.

DIA 25
PINEDA DE MAR
CONTACONTES i taller de pa-
piroflèxia. Tresors de paper. Cen-
tre Cívic Poblenou, 17.30 h.

MALGRAT DE MAR
LECTURES ESPECIALS: El club 
de lectura fàcil. Biblioteca, 11 h.

SANTA SUSANNA
CLUB DE LECTURA ADULTS.
Biblioteca, 18 h.

CALELLA
TORNEIG INTERNACIONAL DE 
FUTBOL COPA MARESME, al 
Camp de Futbol de Mar, 9 h.

XERRADA per a familiars de ma-
lats d’Alzheimer i altres demènci-
es: ‘Viure amb tu, sense tu’. Sala 
de Juntes de l’Hospital Sant Jau-
me de Calella, 15.15 h.
 
TALLER DE MEMÒRIA per a la 
gent gran. Biblioteca Can Salva-
dor de la Plaça, 18 h.

CLUB DE LECTURA en anglès. 
Amb el llibre The New York Trilo-
gy, de Paul Auster. Biblioteca Can 
Salvador de la Plaça, 19 h.

PROJECCIÓ DE CURTS seleccio-
nats pel Trofeu Torretes de Curt-
metratges del Festimatge’19. 
Sala Mozart, 19h i 21.30 h.

DIA 26
PINEDA DE MAR
TALLER D’ESTIMULACIÓ VI-
SUAL. Biblioteca Serra i Moret, 
17.30 h.

MASSATGE FACIAL JAPONÈS. 
Local Canviem, 10 h.

MALGRAT DE MAR
HORA DEL CONTE. Tomba la 
tinta i salta el conte. Biblioteca, 
18 h.

SANTA SUSANNA
PRESENTACIÓ. Guia de Recur-
sos del Maresme 2019. Biblio-
teca.

CALELLA
TERTÚLIES EN CATALÀ amb el 
llibre Acte de violència de Manu-
el de Pedrolo. Biblioteca Can Sal-
vador de la Plaça, 10 h.

CLOENDA DEL TALLER. Ense-
nyem a ballar sardanes. Plaça de 
l’Ajuntament, 15 h.

TALLER DE SWING. Plaça de 
l’Església, 18 h.

TROBADES D’ÒPERA amb l’òpe-
ra La Gioconda, d’Amilcare Ponc-
hielli. Teatre Orfeó Calellenc, 
18.30 h.

TORDERA
ESCAPE ROOM. Casal de joves.

PALAFOLLS
MÚSICA. Els Berros de la Cort. 
Teatre de Palafolls, 20.30 h.

DIA 27
PINEDA DE MAR
FIRA D’INTERCANVI DE LLI-
BRES I TEXTOS TEATRALS. Pla-
ça Catalunya, 10 h.

PEDAGOGIA DEL DIBUIX CEN-
TRAT, Local Canviem, 11 h.

TALLER DE BISUTERIA. Local 
Canviem, 17 h.

PALAFOLLS
HORA DEL CONTE. Sant Jordi i 
el drac Andul. Biblioteca, 12 h.

CICLE SINGULARS. Amb Clara 
Peya. Teatre de Palafolls, 22 h.

SANTA SUSANNA
TALLER. Experimenta amb la his-
tòria: Ceràmica grega. Bibliote-
ca, 11 h.

TORDERA
ESCAPE ROOM
Casal de joves.

CALELLA
TALLER CREATIU DE DANSA
Biblioteca Can Salvador de la Pla-
ça, 10 h.

TALLER DE SH’BAM
Plaça de l’Ajuntament, 10 h.

MERCAT DEL COL·LECCIONIS-
ME DINS DEL FESTIMATGE’19. 
Hotel Bernat II, 10 h.

TALLER DE FOTOGRAFIA
Taller de processat (Paisatge ar-
tístic natural). Al local de Fo-
to-Film Calella, 10 h.

EXHIBICIÓ D’URBAN DANCE
Plaça de l’Església, 12 h.

TALLER DE FOTOGRAFIA
Taller de processat (Paisatge ar-
tístic natural). Al local de Fo-
to-Film Calella, 15 h.

MOSTRA DE FILMS en format 
9,5mm i projecció de cinema cò-
mic amb acompanyament de pi-
ano en directe amb Paul Perera 
Sala Mozart, 17 h.

TAULA RODONA sobre fotogra-

fia, gratuïta i oberta a tothom. 
Hotel Volga, 18 h.

MOSTRA DE DANSA CALELLA 
2019. Sala Mozart, 20 h.

SESSIÓ GOLFA 25È ANIVERSA-
RI DEL CERTAMEN DE CURT-
METRATGES. Sala Mozart, 22 h.

DIA 28
PINEDA DE MAR
JAZZ VERMUT. Amb Toni Pujol 
(contrabaix), Juanma Morer (ba-
teria) i Ferran Morer (guitarra). Al 
bar de Can Comas, 13 h.

TORDERA
TEATRE. Seqüència MMP, 20 
anys del Teatre Clavé. Teatre Cla-
vé, 18 h.

CALELLA
25a TROBADA D’AFICIONATS AL 
TRUC. Plaça d’Espanya, 9.15 h.

MINI GALA, amb la participa-
ció de diverses escoles de dansa. 
Plaça de l’Ajuntament, 11.30 h.

GALA DE CLOENDA I LLIURA-
MENT DE PREMIS DEL FESTI-
MATGE’19. Teatre Orfeó Cale-
llenc, 11.30 h.

PALAFOLLS
TEATRE. Perfectes desconeguts. 
A càrrec del Fòrum pel Teatre i la 
Cultura de Tordera. Teatre de Pa-
lafolls, 19 h.

DIA 29
MALGRAT DE MAR
CLUB DE LECTURA. Biblioteca, 
de 9 a 11 (17.30 h) i de 12 a 14 
(18.30 h)

PALAFOLLS
CLUB DE LECTURA. Flors d’om-
bra. Aharon Appelfeld. Bibliote-
ca, 19 h.

SANTA SUSANNA
CLUB DE LECTURA INFANTIL. 
Biblioteca, 17.30 h.

CALELLA
TALLER DE MEMÒRIA nivell I. 
Al local del c.Doctor Vivas, 152. 
16 h.

DIA 30
PINEDA DE MAR
XERRADA. Mirant al futur. Espai 
enMarxa, 20 h.

CALELLA
XERRADA per a tothom que té 
cura de persones amb depen-
dència a casa: Cuidar-se: fer 
transferències sense fer-nos mal 
a l’esquena. Aula d’Educació Sa-
nitària del CAP Calella, 16 h.

PALAFOLLS
CURS DE DANSES TRADICIO-
NALS. Can Batlle, 20.30h. Cada 
dimarts, fins l’11 de juny
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Perruqueria sostenible

Finques Sa Palomera

Botiga al carrer

Salón 85 està situada al carrer Maria Aurèlia Campmany

Finques Sa Palomera al carrer Josep Tarradellas

Peces per triar i remenar als carrers del centre

LLORET DE MAR
A Lloret de Mar pots trobar 

una perruqueria sostenible: Sa-
lón 85.

Només fan servir productes 
ecològics i de primera qualitat.

Colors i allisat 100% orgànics, 
extensions de la millor qualitat...

Són especialistes en tracta-
ments de cabell i cuir cabellut 
amb olis essencials i fitocèutics. 

Salón 85 està situada al carrer 
Maria Aurèlia Campmany i Far-
nés, 6 de Lloret de Mar. Telèfon 
972 90 05 38. yy

BLANES
Finques Sa Palomera es dedica 

a la  venda i lloguer d’immobles. 
Són una immobiliària propera, 
transparent i seriosa.

Entre els seus serveis: taxa-
cions, tràmit d’herències i habi-
tatges de protecció oficial. Dis-
posen d’advocats, arquitectes i 
assessors fiscals. Lloguers amb 
garanties de cobrament fins a la 
recuperació de l’immoble.

Finques Sa Palomera està 
situada al carrer Josep Tarrade-
llas, 36 de Blanes. Telèfon 972 96 
86 55. yy

BLANES
L’Associació de Botiguers de 

Blanes Centre (ABBC), amb el 
suport de l’Ajuntament de Bla-
nes, ha organitzat aquesta pri-
mavera dues jornades de la tradi-
cional botiga al carrer.

 Van ser dos dissabtes con-
secutius de març (dies 9 i 16) en 
què els carrers del centre es van 
omplir de productes al millor 
preu i clients.

El segons cap de setmana van 
compartir espai amb la Fira Play-
mobil. Molts establiments tenien en 
els seus aparadors clics gegants. yy

Estand de la Costa Brava. Foto Lloret Turisme

Jaume Dulsat i Xavier Casas. Foto M.A. Comas

B-Travel 2019

Conveni entre 
l’Ajuntament i UGT

BARCELONA

Més de 30.000 persones visiten 
el B-Travel de  Barcelona en una 
edició que el consolida com a re-
ferent del turisme d‘experiències.

La Selva i el Maresme hi han 
tingut un paper destacat.

Durant els tres dies de portes 
obertes a la Fira de Barcelona, 
uns 200 expositors han participat 
del saló representant més de mil 
empreses del sector, totes les co-
munitats autònomes i 40 destina-
cions internacionals. El turisme 
de proximitat dins de Catalunya 
o en altres territoris com Andalu-

sia i Canàries han estat dels més 
sol·licitats entre els assistents, 
que han pogut accedir a ofertes 
i promocions per organitzar les 
seves properes vacances, segons 
explica la directora del certamen, 
Marta Serra.

A nivell internacional, Ità-
lia, França o Polònia —novetat 
d‘aquesta edició— són les que han 
despertat un major interès. 

Més enllà d‘Europa, les des-
tinacions que també han estat 
molt demanades han estat Cam-
bodja, la Xina, Indonèsia i els 
països d‘Àfrica. yy

MOISÉS GARCÍA - LLORET DE MAR

L’Ajuntament de Lloret i el sin-
dicat UGT han signat un conveni 
per atendre treballadors en situa-
ció d’emergència social.

El conveni permetrà agilitzar 
els tràmits en situacions de casos 
d’emergència social a causa d’in-
cidències laborals com, per exem-
ple, un ERO o impagaments. 

A través d’aquest acord, la 
UGT traslladarà al consistori una 
llista de persones en situació de 
risc d’emergència social, perquè 
puguin accedir d’una manera 

més ràpida, i sense demanar-ho 
prèviament, als Serveis Socials. 
A més, també es vetllarà, si és ne-
cessari, per una ràpida incorpora-
ció d’aquests treballadors al món 
laboral, a través del SOM (Servei 
d’Ocupació Municipal).

A banda de signar el conveni 
amb Lloret, la UGT també ha ar-
ribat a aquest mateix acord amb 
altres municipis de la demarca-
ció gironina. De moment, també 
l’ha signat amb Girona, el Con-
sell Comarcal de la Garrotxa, 
el Consell Comarcal del Pla de 
l’Estany i Blanes. yy
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Farmàcies de guàrdia

LLORET DE MAR

BLANES

Adreces i telèfons

Adreces i telèfons

 Abril

De 9.30 a 22.00 h  -  De 22.00 a 9.30

Abril

FARMÀCIA ADELL
C. Muralla, 36
Tel. 972 330 491
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 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

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

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

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

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
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
Dilluns
Dimarts

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 BAR SAN ANTONIO
Avinguda Vidreres

 10 EL PUNTET
Avinguda de 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 de Vidreres

 19 PASTISSERIA GUTIÉRREZ
Carretera de Blanes a Tossa

 20 CAPRABO
Avinguda de 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

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.

24 h: De 9 a 9 h

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

MATEOS
MATEOS
S. MORERA 
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
E. TALLADA
MATEOS
CÀNOVAS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
S. MORERA

Recaderia 
i paqueteria 

Magatzematge 
i distribució

Servei urgent

Servei integral de paqueteria
diari a Girona

Distribució diària
Blanes - Lloret - Tossa

Transport

C. Ses Falques, 33 Nau 5 · Blanes
Tel. 972 34 80 60 - 629 29 25 72

www.trascanaleta.com  ·  administracio@transcanaleta.com

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 PUJOL
Pl. Ntra. Sra. del Vilar, 6
(Pl. Església dels Pins)
Tel. 972 330 465

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 Borrell, 6-8
Tel. 972 362 689
FARMÀCIA MATEOS
Av. Vidreres, 146
Tel. 972 964 655
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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)

7.45 9.14 11.15 13.15 15.14 17.14

19.14 21.09 - - - -

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 18.00 22.15
- - - - - - -

 BLANES (Estació) - BARCELONA (Aeroport del Prat)

3.30 5.00 6.45 9.30 12.30 14.30 17.00
- - - - - - -

 LLORET DE MAR- BLANES (centre)

FEINERS 7.15 - 20.55 cada 20 min

FESTIUS 8.00 - 21.00 cada 30 min

 BLANES (centre) - LLORET DE MAR
FEINERS 7.00 - 21.00 cada 20 min

FESTIUS 8.00 - 21.00 cada 30 min

 LLORET  - BLANES (Estació Renfe)

6.40 7.00 7.20 - 20.50 cada 30 min 21.15 21.40

BLANES (Estació Renfe) -  LLORET 
7.00 7.20 - 22.50 cada 30 min

LLORET DE MAR (Estació de bus)  - GIRONA
FEINERS (totes les parades) 6.15

8.00 10.15 12.15 13.45 14.15 16.15 18.15 20.15

DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS

8.30 10.30 14.30 16.30 19.30 - - -

SEMIDIRECTES (Lloret de Mar - Vidreres - Girona)

7.00 7.30 8.30 9.15 9.45 10.45 11.30 12.45
13.15 14.45 15.30 16.45 17.30 19.00 19.45 21.15
22.45 - - - - - - -
DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS

7.30 9.30 11.30 12.30 13.30 15.30 17.30 18.30
20.30 21.30 - - - - - -

BLANES (Estació de bus)  - GIRONA (Estació de bus)

FEINERS

6.30 7.05 7.30 9.00 11.00 14.00 15.55 18.20

DISSABTES FEINERS 9.00 15.55 -

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 - -

 BARCELONA (Estació del Nord) - BLANES (Estació)

9.00 14.00 17.30 19.00 23.00 - -
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ENTREVISTA A TONI REYES VALENT (ARXIVER MUNICIPAL DE BLANES)

“L’Arxiu de Blanes treballa per implantar el 
mateix gestor de mediateques que la Casablanca”

ALMUDENA MONTAÑO INDIA

Toni Reyes Valent és, des de fa 
més de 25 anys, l’arxiver muni-
cipal de Blanes, el seu poble na-
tal. Manté l’esperit d’aquells que 
gaudeixen amb la gestió de do-
cuments antics i assegura que se 
sent “orgullós d’haver contribuït 
a conservar la memòria dels bla-
nencs, tant la que procedeix de 
l’Ajuntament com la privada”. És 
llicenciat en història i màster en 
arxivística i en els darrers anys 
s’ha hagut de posar al dia amb 
les noves tecnologies que li exi-
geix la gestió de la documentació 
administrativa, que actualment 
li comporta aproximadament 
el 75% de la seva feina a l’Arxiu 
Municipal de Blanes (c. Unió, 
13). Reyes em fa una visita guia-
da per totes les instal·lacions de 
l’Arxiu. M’explica que està ubicat 
en una antiga fàbrica de lona de 
cotó per a les espardenyes, de la 
qual encara conserva els murs de 
pedra i els revoltons. I em mos-
tra els seus tresors més valuosos, 
entre els quals hi ha el plànol del 
primer Pla General de Blanes, 
del 1908, que està preparant per 
portar-lo a restaurar. 

Quin és el document més valuós 
que té Blanes a l’Arxiu Municipal?
Potser el Llibre de la Universitat 
de la Vila de Blanes, que data de 
1580. És una absoluta meravella: 
és un còdex que està escrit a mà 
sobre fulles de pergamí. Els ju-
rats de Blanes, avui regidors, li 
van encarregar aquest volum a 
un monjo del monestir de Sant 
Pere de Galligants, a Girona. 
Volien que hi transcrigués la do-
cumentació més important que 
havien recopilat de la gestió de 
l’Ajuntament, com privilegis,  or-
denances, taxes o sentències ar-
bitrals...L’original està en perfecte 
estat gràcies a que va estar guar-
dat durant molts anys a la recto-
ria de l’Església, on l’Ajuntament 
hi tenia part del seu arxiu. 

Alguna altra curiositat històrica?
Mmm... el primer volum del 
Manual d’Acords, que conté do-
cumentació de finals del segle 
XVI a principis del segle XVIII. 
Està molt ben decorat i té unes 
caplletres i miniatures precioses. 
Algunes lletres fins i tot tenen ca-
res que pertanyien segurament a 
la gent de l’època a la que es refe-
reixen els acords.

I quin és el document més antic 
que conserveu a l’Arxiu?
Una carta de franqueses de la vila 
de l’any 1260 transcrita al Llibre 
de la Universitat de la Vila de Bla-
nes (1580). Explica els avantatges 
fiscals que donaven els vescomtes 
de Cabrera a les persones que es 
volguessin instal·lar a l’interior de 
la vila per incentivar el comerç i 
la indústria. Però el document 
original més antic és un pergamí 
de l’any 1327.

Per preparar-me l’entrevista he 
entrat a la web de l’Arxiu Mu-
nicipal de Blanes i no he pogut 
veure aquests documents inte-
ressants que conserveu. Com és 
que encara no estan a la xarxa 
com fan altres municipis?
Tens raó. La web és molt antiga 
i ara estem en procés de refer-la 
tota. Ens hem esperat una mica 
per veure què sortia al mercat i 
ara ja hem trobat el que neces-
sitem. L’Arxiu de Blanes treballa 
per implantar el mateix gestor 
de mediateques que utilitzen, 
per exemple, a la Casablanca o a 
l’Arxiu Nacional d’Andorra. És un 
producte molt potent i no és car. 

Interessant. Quan es posarà en 
marxa aquesta nova eina?
En els propers mesos, encara no 
hem fixat la data exacta. Estem en 
negociacions amb l’empresa que 
ho gestiona. Un cop signat l’acord, 
haurem de traspassar tota la docu-
mentació digitalitzada i digitalitzar 
la resta. Tindrem molta feina.

Quina utilitat li podrem treure?
Ens permetrà oferir un accés im-
pressionant i molt ràpid a la in-
formació que tenim: textos, plà-
nols, imatges fixes i en moviment 
també tindrem l’hemeroteca de 
Blanes des de l’any 1860 fins a 
l’actualitat. La informació la digi-
talitzarem i la penjarem a Inter-
net per poder ser consultada, així 
l’original no caldrà manipular-lo i 
es conservarà millor. Actualment 
es vol que la informació adminis-
trativa de Blanes estigui a la seu 
electrònica de la web de l’Ajunta-
ment i amb el temps la gent podrà 
consultar els seus expedients des 
de casa seva a través de la web.

Així doncs, totes les consultes 
que rebeu són presencials?
Sí. La majoria, encara que també 
en contestem per correu electrò-
nic. Si rebem alguna sol·licitud 
d’un document que tenim digi-
talitzat, el podem enviar per cor-
reu electrònic.

Quina documentació és la més 
consultada?
Sobretot la que justifica els drets 
i deures dels ciutadans, que bà-
sicament és documentació ad-
ministrativa: expedients d’obres 
majors i menors, expedients d’es-
tabliments, d’activitats industri-
als. No és gaire romàntic, però és 
així. Pel que fa a la documentació 
més històrica, el major nombre 
de consultes és sobre imatge fo-
togràfica, dels llibre d’actes i de la 
documentació dels llibres sacra-
mentals, que tenim digitalitzats.

Quants documents teniu?
Tenim més de 4 quilòmetres 
lineals de prestatgeria amb docu-
mentació: prop de 400 pergamins 
dels segles XIV al XVII i més de 
100.000 imatges registrades, la 
meitat de les quals ja les hem di-
gitalitzat. Només del que genera 
el propi Ajuntament, tenim més 
de 600 sèries documentals que 

cadascuna conté milers d’expedi-
ents amb tots els documents de la 
seva tramitació.

Què és el que més li agrada de la 
seva feina com a arxiver?
La idea de preservar un patri-
moni documental de Blanes que 
sinó es perdria. Ara tenim més de 
300 fons documentals de masies, 
metges, terrassans, empreses, as-
sociacions, particulars... que ens 
donen una visió molt àmplia i 
rica de la història. Alguna vegada 
he hagut d’anar a cases antigues 
plenes de porqueria abans que les 
tiressin a terra i he salvat llibres 
de comptabilitat del segle XVII, 
per exemple. És genial! En els 
darrers anys hem treballat molt 
amb campanyes per aconseguir 
fons i per transmetre la idea als 
ciutadans que ens portin a l’arxiu, 
documentació o fotografies que 
no poden conservar a casa.

Els Col·laboradors de l’Arxiu us 
ajuden amb aquesta informació?
Molt. Són una colla d’unes 15 
persones jubilades que, des de 
l’any 2000, formen una xarxa 
d’informació i ens ajuden amb el 
seu coneixement a documentar 

imatges i altres materials. És una 
aportació riquíssima d’història 
oral, perquè ells coneixen la topo-
nímia i els fets que van succeir al 
llarg de la seva vida. Es reuneixen 
cada dimarts.

Com va sorgir aquesta iniciativa?
Va sorgir d’un conveni amb el 
barri de Sa Carbonera, on estem 
ubicats i ràpidament ho vam am-
pliar a tot Blanes. Ha passat molta 
gent i malauradament alguns ja 
han desaparegut.
 
Fa poques setmanes l‘Arxiu ha 
presentat la 21a edició de la re-
vista Blanda. Quines investiga-
cions conté?
En aquesta ocasió té tres recer-
ques: l’homenatge al botiguer 
centenari Jubany, el llegat de 
Benet Ribas i la història del cant 
de l’Àngel de Blanes. També hem 
dedicat un dossier important al 
professor Josep Bota i Gibert a 
traves del record de 17 persones 
que el van conèixer. Blanda neix 
per difondre el patrimoni que te-
nim i també perquè joves i no tan 
joves investigadors puguin publi-
car treballs sobre Blanes. yy

Antoni Reyes amb un dels seus documents preferits de l’Arxiu: El Manual 
d’Acords (s. XVI-XVIII). Foto: Almudena Montaño

Llibre de la Universitat de la Vila de Blanes (1580). Foto: Almudena Montaño Plànol del primer Pla General de Blanes (1908). Foto: Almudena Montaño Darrera edició de la revista Blanda.


