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Eleccions municipals 2019 a Lloret de Mar i Blanes

Llista més votada

Victòria històrica d’ERC
Jaume Dulsat votant. Foto M.A. Comas

Celebració de la victòria a la Casa del Poble. Foto ERC

Junts per Lloret, de Jaume Dulsat, ha estat la llista més votada a les 
municipals del 26-M a Lloret de Mar amb 6 regidors, els mateixos 
que ara fa 4 anys. La segona formació ha estat el PSC (5), seguida de 
Cs (4). ERC ha aconseguit 3 regidors, 2 Lloret en Comú i 1 Força Llo-
ret. De les dotze candidatures, només la meitat ha aconseguit repre-
sentació al plenari. El ple té 21 membres, per tant, la majoria abso-
luta comença a partir dels 11 regidors. Més informació a les pàgines 6 i 7.

ERC de Blanes, encapçalada per Àngel Canosa, ha guanyat per primera vegada unes municipals a Blanes 
amb 5 regidors. A només 19 vots, s’ha col·locat el PSC de Mario Ros, també amb 5 representants, els mateixos 
de Blanes en Comú Podem, de Jordi Urgell. Junts per Blanes i Cs han aconseguit tres regidors cada formació. 
De les 10 candidatures, 5 han aconseguit superar el 5% dels vots per entrar al nou ajuntament. La constitució 
del nou ajuntament està prevista per dissabte 15 de juny.  Més informació a les pàgines 4 i 5.

POLÍTICA - Pàg. 3

PARTICIPACIÓ EUROPEES
A Blanes ha estat del 58, 64% i a Lloret del 54,39%. 
Això suposa un increment de 4,3 punts a Blanes i 
de pràcticament 2 a Lloret.

Tant a Blanes com a Lloret, els tres partits més vo-
tats el 26-M a nivell europeu van ser: PSC de Josep 
Borrell, Junts per Catalunya de Carles Puigdemont i 
ERC d’Oriol Junqueras.
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Vols rebre La Marina al teu 
dispositiu i sense descàrregues?

ESCANEJA EL CODI
 i deixa les teves dades

L’Editorial Gràcies!

Les cinc edicions dels mes de maig

JOAN FERRER / LA CRÒNICA

La Marina, després de sis anys 
de contacte mensual amb els seus 
lectors de la Selva i quatre amb els 
del Maresme, va editar aquest mes 
de maig per primera vegada 5 edici-
ons diferents. El maig de cada 4 anys 
hi ha les eleccions municipals i és un 
tema que val perfectament l’esforç 
de tots per recollir la millor infor-
mació possible sobre aquests comi-
cis, els més propers als ciutadans i, 
per tant, el que se senten més seus.

Gràcies a tots els que ho van 
fer possible: redacció, àrea comer-
cial, patrocinadors, maquetació, 
impressió i distribució, entre d’al-
tres. Es tracta d’un engranatge en 
què si falla algun dels elements, 
tota la feina pot quedar en no res.

En una tasca tant complexa 
sempre hi ha anècdotes. A Lloret 

de Mar, per exemple, a l’hora fixa-
da per fer la fotografia dels 12 can-
didats, plovia. Fer quadrar de nou 
l’agenda era missió impossible. 
Primer es van fer les fotografies 
a la Sala de Plens, però una petita 
treva, va permetre sortir al carrer.

A Pineda, l’hora fixada eren les 
vuit del vespre. Temps just per pren-
dre imatges perquè la claror s’anava 
reduint. Hi va haver un problema 
amb la mida dels cartells, que va 
endarrerir l’acte uns minuts, el que 
complicava l’acció del fotògraf.

A Malgrat es va fer la foto al 
moment en què la Marina ja s’esta-
va imprimint. En tot cas, la imatge 
es pot veure a l’edició del Maresme 
d’aquest juny.

I quan ja estava tot fet, va arri-
bar el darrer obstacle: a la rotativa 

habitual feien vaga per problemes 
laborals i només podien imprimir 
Blanes i Lloret. Per tant, a corre 
cuita, es va haver de buscar una 
alternativa per a les edicions del 
Maresme amb portades específi-
ques per a Pineda de Mar i Calella.

Resultat: el dia 10 de maig a 
les set del matí, tal i com estava 
previst, les 5 edicions es comen-
çaven a repartir.

Per tant, una vegada més 
“Gràcies a tots els que ho van fer 
possible!”

A l’edició d’aquest juny, hi tro-
bareu els resultats del 26-M i en la 
de juliol, la constitució dels ajunta-
ments i el nom i imatges de tots els 
alcaldes. Ara són dies de negociar, 
parlar i pactar. Molta sort i molt 
d’encert en els propers quatre anys. yy

Temps de pactes

Després de les eleccions que tenen als votants com a 
protagonistes, arriba el temps dels pactes, moment en 
que els ciutadans deixen de tenir veu i vot.

Potser no hauria de ser així. Potser s’hauria de fer al-
gun retoc a la llei electoral municipal, com ara una se-
gona volta, per deixar en mans dels ciutadans la darre-
ra decisió.

Una nota destacada d’aquestes eleccions ha estat la re-
ducció –pràcticament a la meitat- de llistes que acon-
segueixen algun regidor. Aquesta tendència dels ciuta-
dans de retallar el ventall de llistes potser facilitarà la 
formació d’acords post-electorals.

Potser els votants estan marcant el camí per a una refor-
ma de la Llei que faciliti la formació de majories estables. 
Majories que puguin executar el seu programa, sense els 
“salts de llagosta” a que a vegades es veuen obligats per 
acontentar als minoritaris que els donen suport. yy
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Sala García Tornel de Blanes. Foto Yoyo

La importància del darrer vot
BLANES - LLORET DE MAR

Hi ha una dita catalana que 
diu: “No diguis blat, fins que si-
gui al sac i ben lligat”. Una dita 
aquesta que es pot aplicar al re-
compte de vots que hi va haver la 
nit, pràcticament matinada, del 
26-M a Blanes i Lloret de Mar.

A Blanes, ràpidament es va 
veure que hi podria haver de nou 
un triple empat en el nombre de 
regidors, però amb actors dife-
rents i quantitats a l’alça. Pràc-
ticament durant tot l’escrutini el 
PSC de Mario Ros era la llista 
més votada, tot i que la diferèn-
cia amb l’ERC d’Àngel Canosa 
era pràcticament mínima. Que-
dava una taula, la dels Padrets, i 
tot estava per decidir. La tensió 
era màxima a les dues formaci-
ons. Finalment, abans de la con-
firmació oficial, els apoderats 
d’ERC en aquesta taula van tru-
car i van donar els resultats. La 
darrera suma donava una victò-
ria històrica al partit republicà 
per 19 vots de diferència. L’esclat 
d’alegria a la Casa del Poble va 
ser immens, algú ho comparava 
amb la victòria ara ja fa uns anys 
del Barça a la Champions. A la 
Casa del Poble, entre d’altres, hi 
tenen la seu ERC i la Penya Bar-
celonista de Blanes.

BALL DE REGIDORS A LLORET

El ball de regidors a Lloret de 
Mar va durar quatre dies. Diu-
menge a la nit, Junts per Lloret, 
ara en tenia sis, ara en tenia set. 
La jornada, va acabar amb 7. El 
recompte oficial que es va fer el 

dimecres va modificar la situa-
ció, perquè Cs va guanyar vots 
mentre ERC i la CUP en perdien. 
Després d’aplicar la llei d’Hont, 
el regidor de Junts per Lloret va 
anar a parar a CS. Per tant, la llis-
ta de Jaume Dulsat queda amb 
sis representants i la de Jorge 

Hernández amb 4. Cs es conver-
tia en la tercera força.

EUROPEES

El 26-M, a més de les muni-
cipals hi van haver les eleccions 
europees.

Junts-Lliures per Europa de 
Carles Puigdemont ha guanyat 
les eleccions europees a Catalu-
nya amb el 28,6% i 956.439 vots, 
i ha superat així el PSC de Josep 
Borrell, que ha obtingut el 22,1% 
(738.556 vots), i ERC-Ara Repú-
bliques d’Oriol Junqueras amb 
el 21,2% (708.660). Cs ha quedat 
en quarta posició amb el 8,6% 
(288.307 vots), seguit d’Unides 
Podem amb el 8,4% (281.463), el 
PP amb el 5,2% (173.126) i Vox 
1,99% i 67.577 vots.

A Lloret de Mar es va imposar 
el PSC amb el 26,52% dels vots, 
seguida de Junts x Catalunya amb 
un 24,67 i ERC amb un 16,24.

A Blanes, victòria del PSC 
amb el 24,70% dels vots, seguits 
de la candidatura de Puigdemont 
amb un 23,22 i la d’Oriol Junque-
ras amb un 19,40%.

En els dos municipis es va vo-
tar diferent a les municipals que a 
les europees.

Ara fa cinc anys, la victòria va 
ser tant a Blanes com a Lloret per 
ERC seguida de CiU.

Catalunya tindrà un total de 
11 eurodiputats. yy
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POLITICA BLANES

5 grups de 10 opcions

L’hora dels adéus

Regidor efímer

Els deu candidats en el debat electoral. Foto Yoyo

Reproducció de la Font Gòtica, màxim guardó de la vila

Presa de possessió de Rivas. Foto Yoyo

De les deu candidatures que es 
presentaven a Blanes, només la 
meitat han aconseguit represen-
tació: ERC, PSC, Blanes en Co-

mú-Podem, Junts per Blanes i 
Cs. Han quedat fora del mandat 
2019-23, els projectes de la CUP, 
PP, APB, VOX i Unidos Sí. yy

Només 9 dels 21 regidors de 
l’actual plenari es mantindran 
en el proper mandat. El dar-
rer ple –previst per al dia 12 
de juny-, serà extraordinari i 

servirà per tancar l’acte de les 
darreres sessions i lliurar el mà-
xim guardó de la vila, una re-
producció de la Font Gòtica, als 
regidors que no continuaran. yy

Roberto Rivas Rodríguez de 
Cs, ha entrat a formar part de 
l’ajuntament en un ple extraor-
dinari celebrat el 28 de maig, 
dos dies després de les muni-
cipals. Rivas ha substituït Mar-
garita Santo, que va renunciar 

al càrrec el passat mes de març. 
La Junta Electoral no va enviar 
les credencials fins pocs dies 
abans del 26-M. Rivas serà 19 
dies regidor de Blanes i partici-
parà en dos plens, el d’entrada i 
el de sortida. yy

Triple empat a cinc regidors

El PSC guanya les europees

BLANES

Per segona vegada consecuti-
va a Blanes tres partits han tingut 
el mateix nombre de regidors, en 
relació al 2015, però hi ha diver-
ses diferències.

Ara fa quatre anys, va guanyar 
el PSC de Miquel Lupiáñez per 
100 vots en relació a ICV-EUiA de 
Joan Salmerón. En tercera posició 
va quedar CiU de Joaquim Torre-
cillas, tots amb 4 regidors.

Ara, l’empat ha estat a cinc 
regidors i la llista més votada la 
d’ERC d’Àngel Canosa amb 19 
vots de diferència en relació al 
PSC de Mario Ros. Els tercers, 
també amb cinc representants, 
ha estat Blanes en Comú-Podem 
de Jordi Urgell.

La dada a destacar és el canvi 
de caps de llista a la majoria de 
formacions, excepte la guanya-
dora, ERC.

Una altra dada significativa 
és la reducció de grups al plenari. 
De vuit es passa a cinc. La CUP 
i PP han quedat sense represen-

tació i Jordi Urgell de Batega a 
passat a Blanes en Comú-Podem, 
una unió que feia pensar que po-
dien tenir millor resultat. Segons 
Urgell, però, “les europees ens 
han penalitzat”.

Les tres novetats APB, VOX i 
Unidos Sí, han quedat en les tres 
darreres posicions, especialment 
VOX i Unidos Sí amb 317 i 78 
vots respectivament. yy

BLANES

Els blanencs i blanenques 
que es van acostar a les urnes, 
16.221 a les municipals i 16.087 
a les europees, no van votar el 
mateix.

A les eleccions europees, la 
participació va incrementar-se 
pràcticament 14 punts en rela-
ció a les del 2014 i la victòria va 
ser pel PSC.

Els socialistes van aconse-
guir pràcticament 4.000 vots, el 
que suposa un 24,70% del total. 
En segona posició va quedar 
Junts per Catalunya de Carles 
Puigdemont amb 3.719 vots i 
un 23,22%; i en tercera, ERC 
d’Oriol Junqueras amb 3.107 
vots i un 19,40%. 

Per tant, ERC va passar de 
primera llista a les municipals a 
tercera a les europees i Junts per 
Catalunya –Junts per Blanes, de 
la quarta a la segona.

Els Comuns-Podemos van 
assolir el quart lloc amb 1.818 
vots i Cs, cinquès amb 1.754. El 
PP en va obtenir 713, VOX, 374 i 
el PACMA 277. yy

«Fa quatre anys van 
empatar a quatre regidors: 

PSC, ICV-EUIA i CiU»

«El PSC va ser la llista més 
votada, seguida de Junts 

per Catalunya i ERC»

«Aquest 2019, l’empat ha 
estat a cinc entre ERC, PSC 
i Blanes en Comú-Podem»

Ros, Urgell i Canosa en el debat electoral. Foto Yoyo

Nit electoral a les portes de l’ajuntament. Foto Aj. Blanes
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ERC s’imposa al PSC per 19 vots de diferència
BLANES

El 26-M, els blanencs i blanen-
ques van decidir la composició del 
plenari 2019-23.

ERC, liderada per Àngel Ca-
nosa, va aconseguir 3.268 vots, un 
20,26% del total.

El PSC de Mario Ros, que va do-
minar pràcticament tot el recompte, 
va assolir finalment 3.249 vots, el 
que suposa un 20,14% del total.

La tercera força ha estat Blanes 
en Comú-Podem de Jordi Urgell 
amb 2.951 vots (18,29%).

Totes tres formacions han 
aconseguit 5 regidors. Junts per 
Blanes de Mia Ametller (2.265 
vots i un 14,04%) i Cs de Sergio 
Atalaya (2.017 vots i un 12,50%) 
han obtingut 3 representants ca-
dascuna.

El dissabte 15 de juny es cons-
tituirà el nou ajuntament i seran 
els 21 regidors del plenari els que 
triaran alcalde. Àngel Canosa 
(ERC) té la ‘pole position’ perquè 
serà el nou alcalde de Blanes si cap 
altre candidat suma 11 o més vots, 
és a dir, la majoria absoluta. Seria 
el primer alcalde d’ERC després 

de la recuperació de la democrà-
cia. Fins ara els alcaldes sempre 
han estat del PSC o CiU. El partit 
republicà tenia com a objectiu de 
campanya “liderar el canvi”.

Un cop escollit alcalde o ja 
en les negociacions prèvies a la 
votació, és el moment de definir 
un govern fort i estable; pre-
cisament el que no hi ha hagut 

aquest darrer mandat, amb en-
trades i sortides del govern (ERC 
i PDeCAT), i un govern del PSC 
amb només 4 regidors de 21 els 
darrers mesos.

El que de moment ha quedat 
clar, és que de deu partits que es 
presentaven, només n’han entrat 
cinc. Fins ara n’hi havia vuit. La 
CUP i el PP, amb dos i un regi-

dor respectivament a l’anterior 
mandat, ara no en tenen cap. Els 
cupaires han tret 778 vots i el PP 
561 i no han arribat al mínim del 
5% de vots per poder optar a un 
o més regidors.

L’APB, Vox i Unidos Sí, que 
s’estrenaven en aquesta convoca-
tòria, tampoc han assolit repre-
sentació al nou plenari. yy

PLENARI BLANES 2019-23

ERC
1.  Àngel Canosa Fernández
2. Olga López Colomer
3. Albert Sanz González
4. Marina Vall-Llosada Garcia
5. Carlos Garzón de la Granja

PSC
1. Mario Ros Vidal
2. Maria Josefa Celaya Amisen
3. Eva Enríquez Hernández
4. Laia Gelabert Heijo
5. Joaquim Romero Matas

Blanes en Comú Podem
1. Jordi Urgell Martínez
2. Rosa Aladern Gusi
3. Marian Anguita Ferrer
4. Pere Lopera Romero
5. Miky López Corregidor

Junts per Blanes
1. Mia Ametller Salvador
2. Joel Comas Basté
3. Mònica Rabassa Vázquez

Cs
1. Sergio Atalaya Martín
2. Cristian Ortíz Paredes
3. José A. Morcillo Hernández

Taula resultats Blanes 2019 i 2015
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POLÍTICA LLORET

Sis de les dotze candidatures

Pendents dels resultats

98 anys

Els dotze candidats a la Sala de Plens. Foto M.A. Comas

Jaume Dulsat i part del seu equip el 26-M. Foto M.A. Comas

Pastor amb un representant d’ERC. Foto M.A. Comas

Jorge Hernández fent campanya. Facebook Cs Lloret

Seu de Junts per Lloret. Foto JxLloret

Moment en què la Mercè va votar. Foto M.A. Comas

De les dotze candidatures que 
es presentaven el 26 de maig 
a Lloret de Mar, només sis 
han aconseguit representació: 
Junts per Lloret, PSC, Cs, ERC, 

Lloret en Comú i Força Lloret. 
N’han quedat fora: PP, PIAI, 
CUP, Podemos, Front i Inde-
pendents Lloret. yy

A les vuit del vespre del 26-M, 
va començar el recompte de 
vots de les europees i a continu-
ació el de les municipals. A les 
seus, el recompte es va seguir 

amb la màxima atenció. La clau 
va ser el setè regidor de Junts 
per Lloret, que li van atorgar 
inicialment, però que tres dies 
després va ser per a Cs. yy

La Mercè, amb 98 anys d’edat, 
no va deixar passar l’oportuni-
tat d’anar a votar. Part de la seva 
vida no ho va poder fer, i ara va 

exercir el seu dret a vot sabent 
que cada papereta té un gran 
valor a l’hora del recompte. Feia 
temps que no sortia de casa. yy

Els protagonistes
LLORET DE MAR

Els resultats definitius de les 
municipals 2019 a Lloret de Mar 
han estat:

Junts per Catalunya, 6 regi-
dors; PSC, 5; Cs, 4; ERC, 3; Llo-
ret en Comú, 2 i Força Lloret, 1

Així es presentaven els caps 
de llista a La Marina en el núme-
ro previ a les eleccions:

Jaume Dulsat Rodríguez 
(Junts per Lloret). Nascut a Llo-
ret de Mar al 1980. Diplomat en 
Turisme per la Universitat de 
Girona i màster en Direcció i Or-
ganització d’Empreses (MBA). 
Des del 2015 és alcalde de Lloret 
de Mar i diputat provincial a la 
Diputació de Girona, on és vice-
president del Patronat de Turis-
me Costa Brava Girona.

Francisco Pastor Núñez 
(PSC). Nascut a Santa Coloma 
de Gramenet al 1974. Viu a Llo-
ret des de fa 24 anys, al barri de 
Fenals. Té estudis d‘enginyeria 
informàtica i industrial. Actual-
ment és docent al Gremi d‘Ins-
tal·ladors de Girona i de robòtica 
educativa a diferents centres.

Jorge Hernández García. (Cs) 
Va néixer a Alcaudete (Jaén) el 4 
de juny de 1979. Exerceix com a 
advocat col·legiat a l‘ICAB des del 
2005, i és empresari en restauració 
i hostaleria. En l‘actual legislatura 
2015-2019 és portaveu a l’oposició 
per Ciutadans (Cs), a l‘Ajunta-
ment de Lloret de Mar i al Consell 
Comarcal de la Selva.

Jordi Orobitg i Solé (ERC). 
Nascut a Barcelona, exerceix d’ad-
vocat amb despatx propi. Milita a 
Esquerra des del 2003 i en aquest 
últim mandat ha exercit de porta-
veu d’ERC-Avancem, segon tinent 
d’alcalde i regidor delegat de Medi 
Ambient, Comerç, Promoció Eco-
nòmica i Platges. També és diputat 
al Parlament de Catalunya.

Miguel Ernesto Gracia Mo-
reno (Lloret en Comú). Nascut a 
Tocón (Granada), 4 anys de regi-
dor a l’oposició 2015-2019.

Lluïsa Baltrons Molina 
(Força Lloret). Nascuda a Lloret 
(1976). Gestora de projectes de 
recerca a la UB. Llicenciada en 
Geografia per la UAB, màster en 
Sistemes d’Informació Geogrà-
fica i Curs Superior d’Energia 
Solar Fotovoltaica. 2015-2019 
regidora de Serveis Centrals i 
tinent d‘alcalde a l‘Ajuntament 
de Lloret de Mar.   

EL MANDAT 2015-19

Ara fa 4 anys, Jaume Dulsat, 
que s’estrenava com a cap de llis-
ta, també va aconseguir 6 regi-
dors. El govern es va consolidar 
amb ERC-Avancem i el PSC.

A l’oposició, hi havia el MI-
LLOR, que no s’ha presentat en 
aquests comicis, ICV-EUIA, CS, 
En Lloret Sí se puede i el PP, que 
a mig mandat va quedar sense 

representació perquè Enric Mar-
tínez va passar al grup mixt.

El PSOE amb 20 escons es va 
imposar al conjunt de l’estat –re-
cordar que hi ha circumscripció 
única-, seguit del PP –guanya-
dor fa 5 anys- amb 12. Cs, terce-
ra força, ha triplicat els resultats 
hi ara té 7 eurodiputats. Unides 
podem n’aconsegueix 6 i VOX 
entra amb 3. yy

«El resultat no es va 
decidir fins al recompte 

definitiu»
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Negociacions i contactes a diverses bandes a 
Lloret de Mar

LLORET DE MAR

El recompte de vots a Lloret 
de Mar ha tingut dues fases. La 
primera, la nit electoral en què 
es van atorgar 7 regidors a Junts 
x Lloret de Jaume Dulsat i la se-
gona el dia del recompte definitiu 
de vots, en què en va perdre un 
que va anar a parar a Cs.

Tot sembla provenir d’una er-
rada de transcripció que afectava a 
156 vots per a Ciutadans i que es van 
atribuir inicialment a ERC i la CUP. 

Un cop fet el recompte defini-
tiu, i en relació al que s’havia dit la 
nit electoral, Junts per Lloret repe-
teix els 6 regidors del 2015 (amb 
2.821 vots), el PSC es queda amb 5 
(amb 2.151 vots), Ciutadans puja a 
4 (amb 1.682 vots), ERC en man-
té 3 (1.488 vots), Lloret en Comú 
continua amb 2 (942 vots) i Força 
Lloret, amb un de sol (763 vots). 

A partir d’aquí s’obren di-
versos escenaris. Jaume Dulsat, 
que ara fa 4 anys ja va obtenir 

6 regidors, defensa que el poble 
avala la seva gestió i que com a 
llista més votada ha d’encapçalar 
el Lloret 2019-23. Els seus socis 
de govern a l’anterior mandat 
van ser ERC i PSC, una forma-
ció aquesta que encapçalada per 
Francisco Pastor, ha aconseguit 
passar de 3 a 5 regidors. Pastor 
ha manifestat en diverses ocasi-
ons que vol analitzar bé els resul-

tats per poder decidir el camí a 
seguir, sense descartar res.

Dulsat, com a llista més vota-
da, serà alcalde si cap altre can-
didat no assoleix 11 o més vots; 
per tant, per desbancar-lo com a 
mínim cal un acord a tres ban-
des. Al moment de tancar aques-
ta edició, no hi havia res concret 
i molt possiblement els partits 

s’amaguin les cartes fins el mateix 
dia 15, el dia en què s’ha de cons-
tituir el plenari i votar.

De les 12 candidatures, només 
sis han aconseguit representació. 
PP, PIAI, CUP, Podem, Som Al-
ternativa i Independents de la Sel-
va no han arribat al 5% dels vots 
i, per tant, ja no han entrat en el 
repartiment de regidors. yy

PLENARI LLORET 2019

Junts per Lloret
1. Jaume Dulsat Rodríguez
2. Albert Robert Ribot
3. Ana Garcia-Castany Cabeceran
4. Jordi Sais Giralt
5. Marina Nicolàs Abellan
6. Javier Flores Moyano

PSC
1. Francisco Pastor
2. Lara Torres
3. Cristian Fernández
4.  Arantxa Jiménez
5. Eduardo López

Cs
1. Jorge Hernández García
2. M. Ángel González González
3. Julio Gutiérrez Segura
4. Nicole Madeleine Raets

ERC
1. Jordi Orobitg I Solé
2. Jennifer Pérez Torres
3. Albert Ferrández I Manchado

Lloret en Comú
1. Miguel Ernesto Gracia Moreno
2. Stella González Calderón 

Força Lloret
1. Lluïsa Baltrons Molina

Taula de resultats a Lloret de Mar els anys 2019 i 2015
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Maria Dolors Oms, presidenta d’ASPRONIS amb Torra. Foto Pau Cortina/ACN

Imatge de tots els guardonats. Foto Pau Cortina/ACN

ASPRONIS rep la Creu de Sant 
Jordi 2019

SELVA / MARESME

La Creu de Sant Jordi és un 
dels màxims reconeixements que 
pot rebre una persona per part 
de la Generalitat de Catalunya. 
La distinció es va crear el 1981 
amb la finalitat de distingir les 
persones naturals o jurídiques 
que, pels seus mèrits, hagin pres-
tat serveis destacats a Catalunya. 
Qualsevol ciutadà, grup de ciuta-
dans o entitat pot demanar que 
s‘atorgui aquest guardó a alguna 
persona, ja sigui física o jurídica.

L‘executiu català ha guardo-
nat aquest any 29 personalitats i 
15 entitats, entre les que hi havia 
l’Associació ASPRONIS.

Els responsables de l’entitat 
han rebut la distinció de mans 
del president Quim Torra, bla-
nenc com l’entitat, que es va crear 
ara fa més de cinquanta anys amb 
la participació, entre d’altres per-
sones, del pare del mateix Torra.

Torra ho ha agraït als guar-
donats. “Som millors col·lectiva-
ment gràcies a l’ideal en que heu 
consagrat les vostres vides. Som 

més poble. Cal que ens exigim 
més a nosaltres mateixos. Hem 
d‘anar més lluny i posar el focus 
de la manera més intensa allà on 
més necessari cal que el posem”, 
ha manifestat el president. Ha 
apostat perquè Catalunya “sigui 
un país que calgui escollir, que 
no s‘imposa a ningú” i que el 
fan els seus set milions i mig de 
persones “des de la democràcia”. 
En aquest context, ha apuntat: 
“Serem capaços de fer possible 
l’impossible”.

Entre els guardonats hi havia 
els esportistes Leo Messi i Núria 
Picas, que va parlar en nom dels 
guardonats.

Picas ha assegurat que els ca-
talans són una gent persistent, 
tossuda i treballadora: “Som gent  
pencaire, pencar i pencar per-
què el talent amb esforç zero no 
va enlloc i la clau al final radica 
en deixar-se la pell en allò que 
fem”. Ha remarcat que la clau “és 
no defallir davant les adversitats 
i fer que els somnis esdevinguin 
una realitat i sacrificar-se per allò 
que volem i pels altres”.

Ha admès que a Catalunya es 
viuen “moments difícils” des de 
fa temps, però ha reconegut que 
és optimista. “Soc molt optimista 
amb el futur del nostre país perquè 
malgrat les adversitats, la capacitat 
del poble català és tan notable que 
tard o d‘hora sabrà fer realitat allò 
que volem la majoria de catalans”.

També han rebut la Creu de 
Sant Jordi el musicòleg Lluís Al-
bert; la presidenta de FIDEM, Jo-
ana Amat; la pedagoga Montserrat 
Andreu; l‘impulsor de la llengua i 
la literatura romaneses a Catalunya 
Virgili Ani; el metge Carles Furri-
ols; l‘educadora Carme Giralt; l‘em-
presari Josep González; la lingüista 
M. Carme Junyent; el dibuixant 
Lluís Juste de Nin; la mestra i acti-
vista Montserrat Juvanteny; el can-
tautor Biel Majoral; la mestra Nú-
ria Marín; l‘activista social Mercè 
Otero; l‘empresari Albert Peters; el 
dissenyador gràfic Josep Pla-Nar-
bona; la mestra Núria Quadrada; el 
lingüista Joaquim Rafel; la filòloga 
Gemma Rigau; l‘antropòloga Fina 
Rubio; l‘arquitecta Benedetta Ta-
gliabue; el biòleg Jaume Terradas; 
la llibretera Montserrat Úbeda; el 
polític eslovè Ivo Vajgl; el fotògraf 
Antoni Vidal i els expresidents del 
Parlament Benach i Rigol.

Les altres entitats que han re-
but la placa de la Creu de Sant Jor-
di són el Casal Catòlic de Sant An-
dreu de Palomar, la Coral Capella 
de Santa Maria de Ripoll, l‘Escola 
Universitària d’Infermeria i Te-
ràpia Ocupacional de Terrassa, 
la Facultat de Nàutica de Barce-
lona, la Família i Benestar Social 
Fundació Privada, la Federació de 
Moviments de Renovació Peda-
gògica de Catalunya, la Fundació 
Carles Salvador, la Fundació Mu-
seu Etnogràfic Vallhonrat, la Fun-
dació Privada ALTEM, la Funda-
ció Privada ARED i La Trinca. yy

Aquest espai està disponible

per a la vostra empresa

Tel. 972 33 45 00
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Visita a Es Tint. Foto M.A. Comas

Jornades de Turisme a Castelló. Foto Lloret Turisme

Dia Internacional dels Museus 

El turisme i el rol de la població local

LLORET DE MAR

Lloret de Mar ha celebrat un 
any més el dia 18 de maig, el Dia 
Internacional dels Museus.

Mentre el Museu del Mar i Can 
Saragossa es podien visitar durant 
tot el dia de forma gratuïta, es 
van programar també cinc visites 
guiades a tres espais diferents del 
MOLL (Museu Obert de Lloret), 
que són: Can Saragossa (10.00 h); 
Museu del Mar (11:30 h); Es Tint 
(12:30 h); Museu del Mar (18:00 h) 
i Es Tint (19:00 h).

Per participar a les visites guia-
des calia fer inscripció prèvia al 
web de patrimoni.lloret.cat, ja que 
les places eren limitades.

A més, la nit del dissabte, se 
celebrà la Nit dels Museus al cos-
tat de la masia de Can Saragossa 
amb l’espectacle de dansa Dispo-
sitivo Labranza, del Colectivo La-
majara Danza.

DIA MARÍTIM EUROPEU

El Museu del Mar, dos dies des-
prés, és a dir el dia 20 de maig,  tor-
nà a fer una jornada de portes ober-
tes. A més es van programar visites 
guiades al Museu del Mar i Es Tint a 
les 11.00 h i a les 18.00 h i a les 12.00 
h i a les 19.00 h respectivament.

Es Tint és un espai on antiga-
ment els pescadors de la localitat 
tenyien les seves xarxes.  Ara s’ha 

convertit en un equipament vi-
sitable dins del Museu Obert de 
Lloret (MOLL). “Es Tint de ses 
xarxes” era originàriament un pe-
tit immoble de la Confraria, que 
en la planta baixa servia perquè els 
pescadors del barri anessin a tenyir 
les xarxes i els ormejos de pesca 
quan encara eren de cotó i de color 
blanc. La creença era que era visi-
ble pels peixos (percepcio falsa) i 
per aquest motiu les tenyien.

L‘equipament s‘ha museïtzat i 
ha esdevingut un espai interpreta-
tiu vinculat als pescadors de Lloret, 
que completa la història de la vila 
que s‘explica al Museu del Mar. 
L‘edifici està situat al barri Venècia, 
carreró de Sant Miquel, número 6.yy

LLORET DE MAR

Lloret Turisme va ser convida-
da a participar en el “XXII Con-
grés Internacional de Turisme 
Universitat-Empresa. Turisme ets 
tu: el valor de les persones” orga-
nitzat per la Universitat Jaume I. 
En aquest congrés, que té lloc du-
rant dos dies a Castelló, l’entitat ha 
pogut exposar la seva experiència 
sobre la promoció de la turismofí-
lia com a element de diferenciació 
entre destinacions turístiques.

La gerent de Lloret Turisme, 
Elizabeth Keegan, va explicar les 
diferents campanyes promocio-
nals que ha desenvolupat l’entitat 
en els últims anys amb l’objectiu 
de posar en valor les experiències 
més autèntiques de Lloret de Mar 
utilitzant ambaixadors locals, 
com la campanya Bealloretenc 
o Lloret com a mi m’agrada; així 
com les diferents campanyes de 

civisme que s’han dut a terme en 
les últimes temporades per afavo-
rir la convivència entre residents 
i visitants a la localitat. Durant la 
jornada va tenir l’oportunitat de 

compartir impressions amb altres 
membres de la taula rodona pro-
cedents de Ribadesella, Sagunt 
i de la Generalitat Valenciana, i 
tècnics de turisme d’altres locali-

tats turístiques i universitats na-
cionals i internacionals.

Amb una temàtica semblant, 
el 30 de maig Lloret Turisme par-

ticipà novament en una taula ro-
dona a Vila-Seca en una Jornada 
d’Innovació Turística sobre la 
“Participació de la població local 
en la cadena de valor turística”. 

En paraules d’Elizabeth Kee-
gan, gerent de Lloret Turisme: 
“Des de Lloret Turisme ja fa 
temps que apostem per un nou 
model de gestió turística de la ciu-
tat incorporant-hi el teixit local i 
la ciutadania. El Pla Estratègic de 
Lloret de Mar 2010-2014 ja evi-
denciava  la necessitat de treballar 
en el Programa de comunicació i 
sensibilització dirigit a la població 
local amb l’objectiu d’aconseguir 
l’enfortiment del sentiment de 
pertinença a una ciutat moderna, 
dinàmica, innovadora i líder en 
l’àmbit nacional i internacional, i 
n’hem recollit el testimoni incor-
porant aquesta necessitat anual-
ment en el nostre pla d’accions.” yy
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Els visitants es podran descarregar l’app Llegendes en família. Foto Aj. Santa Susanna

Escolania de Montserrat. Foto FGC

Hola, famílies! A la Selva i el Maresme

'700 a' de la Parròquia

SELVA / MARESME

Catalunya es converteix du-
rant el cap de setmana del 7 al 9 
de juny en territori d’oci per a les 
famílies, amb la participació d’un 
total de 26 destinacions i 143 em-
preses. Durant aquests dies s’han 
programat unes 90 activitats a tot 
Catalunya pensades per gaudir 
en família amb un descompte del 
50% i un 2 x 1 en els allotjaments.

Les destinacions de costa 
participants són: Santa Susan-
na, Blanes, Calella, Calonge-Sant 
Antoni, Cambrils, Castelldefels, 
Castell-Platja d‘Aro, El Vendrell, 
Lloret de Mar, Malgrat de Mar, 
Pineda de Mar, Roses, Salou, Sant 
Feliu de Guíxols, Sant Pere Pes-
cador, Torroella de Montgrí-l‘Es-
tartit, Vila-seca-La Pineda Platja i 
Vilanova i la Geltrú. 

A LA RECERCA DELS 
PERSONATGES DE LLEGENDA

El tema escollit que relliga el 
gruix d’activitats és el de “Viu una 

experiència de llegenda”, amb l’ob-
jectiu de fer èmfasi en la història i 
la mitologia del territori. S’ha creat 
l’app “Llegendes en família”, que 
permetrà buscar i caçar, durant el 
cap de setmana, els éssers màgics 
creats per a l’ocasió i que s’ama-
garan en platges, places, estanys i 
boscos de les 26 destinacions.

El personatge de llegenda de 

Lloret de Mar és el Dimoni sense 
Banya. A l’ermita de Santa Cris-
tina de Lloret de Mar hi ha un 
dimoni sense una banya. Diu la 
llegenda que un pescador francès 
que feia també de contrabandista 
va naufragar un dia de molt mala 
mar davant de la costa de Lloret. 
Va sobreviure al temporal agafat 
a una bota buida. Desesperat com 
estava va fer una promesa a Santa 

Cristina, la patrona de la pobla-
ció, si se’n sortia. Però vet aquí 
que l’home, quan va arribar a la 
platja, havia perdut la raó i també 
la memòria a causa del naufragi. 
Van passar els anys i un bon dia 
el mariner va recuperar la memò-
ria. I aleshores va anar corrents a 
l’ermita per poder complir la seva 
promesa. Es va enfilar tot decidit 
a l’altar i va arrancar una banya 

al dimoni que temptava la santa, 
tot dient: “Heus aquí el símbol del 
mal en aquest món arrancat i des-
truït com us vaig prometre”.

A Blanes, s’haurà de buscar 
el Guerrer Invencible. Diuen que 
a Blanes hi havia un personatge 
molt conegut que es deia Theo-
longo Bacchio. Aquest cabdill iber 
és tota una llegenda a la vila, on 
l’anomenen el Guerrer Invencible. 
La seva gran gesta va ser defen-
sar Blanes lluitant contra l’exèr-
cit cartaginès d’Anníbal durant 
la Segona Guerra Púnica. El seu 
mèrit va ser que ningú era capaç 
de guanyar-lo en cap batalla per 
molt que ho intentés. Quin era el 
seu secret? Doncs molt senzill: el 
ferro. Els ibers no només tenien 
bones tàctiques de guerra sinó 
que podien fabricar tota mena 
d’escuts, llances, cascs i punyals 
per fer front a l’enemic. En cada 
batalla que es produïa, es fabri-
caven armes noves. Sempre en 
tenien reserves i estaven preparats 
per lluitar fins al final. I així va ser 
com Blanes va poder resistir l’atac 
de l’exèrcit d’Anníbal.

Per consultar tota la progra-
mació del cap de setmana és pot 
fer a través del web: http://escasa-
teva.catalunya.com/ yy

«S’han programat unes 90 
activitats per tot Catalunya 

pensades per gaudir en 
família»

BLANES

Aquest divendres 7 de juny es 
compleixen 700 anys de la Parrò-
quia de Santa Maria. Per aquest 
motiu s’ha previst un dels actes 
centrals de la commemoració: 
un concert a càrrec de l’Escolania 
de Montserrat que, lògicament, 
s’allotjarà al temple. Serà la pri-
mera vegada en què la formació 
coral actuarà a Blanes Les entra-
des es van exhaurir en un dia.

L’endemà dissabte, 8 de juny, 
l’aniversari de fundació de la 
Parròquia, es completarà amb 

la inauguració d’una exposició 
commemorativa organitzada per 
l’Arxiu Municipal. 

La mostra fotogràfica, que 
s’allotjarà a la Sala García-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 organit-
zades per l’Agrupació Sardanista 
amb la col·laboració de la Banda i 
Cobla del Col·legi Santa Maria.

Aquest mes de juny (dia 1), el 
Cor de Cambra Sota Palau ja ha 
ofert un concert amb música del 
renaixement dedicat al 700a.

Al llarg de l’any, les Catifes 
de Corpus, el Correfoc de Festa 
Major, la Cursa Córrer el Cós 
de la Festa dels Copatrons i el 
Pessebre Monumental de Nadal, 
entre moltes d’altres, seran altres 
activitats habituals en l’agenda 
social i cultural de Blanes que 
aquest 2019 es vincularan amb 
la celebració dels 700 anys. yy
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Un dels concerts d’aquest 2019. Foto M.A. Comas

Càritas recull les bicicletes. Foto Aj. Blanes

Musi-Cava i IV Vermut-Jazz 2019

Bicicletes per a col·lectius 
desfavorits

SOCIETAT

Restauració

Festa de les flors

Aplec de la Sardana

Detall de l’altar major. Foto M.A. Comas

Muntatge 2019. Foto M.A. Comas

Paratge de Santa Cristina. Foto M.A. Comas

L’altar de l’ermita de Santa Cris-
tina de Lloret de Mar ha estat 
restaurat en un procés encar-
regat per l’Obreria a l’equip que 
dirigeix Núria Piqué. L’altar, 
amb més de 200 anys d’antigui-
tat, no havia passat mai per un 
procés d’aquest tipus. Part de 
l’altar s’ha desmuntat per can-

viar algunes peces que lliguen 
les diferents figures de marbre. 
Una curiositat fins ara desco-
neguda és que les columnes no 
són d’una sola peça. Es tracta de 
petites peces unides i després 
polides en conjunt, segons han 
explicat fonts de l’Obreria. yy

L’ermita de les Alegries de Llo-
ret de Mar ha acollit la 14a Festa 
de les flors. Sempre pendents 
dels cel, hi ha hagut muntatges 
florals, sardanes, jocs infantils... 
L’ermita de les Alegries, con-
sagrada l’any 1079 i dedicada 

a Sant Romà, va ser la prime-
ra parròquia de Lloret de Mar, 
quan la població va separar-se 
de Maçanet de la Selva. Va ser-
ho fins que l’any 1522 va tras-
lladar-se a l’actual ubicació al 
centre de la vila. yy

El paratge de Santa Cristina ha 
acollit un any més, l’Aplec de la 
Sardana. Hi va haver caminada 

fins a Santa Cristina, ballada de 
sardanes matí i tarda, dinar po-
pular i activitats familiars. yy

LLORET DE MAR

La Biblioteca de Lloret de 
Mar ha acollit, un any més, el ci-
cle Musi-Cava amb un total de 4 
concerts els dissabtes al migdia. 
Un cop acabat el recital, els as-
sistents gaudeixen d’una copa del 
cava mentre fan el comentari del 
què han pogut escoltar.

El programa d’aquest 2019 ha 
estat:

- Saltor Guitar Duo: Oriol i Jordi 
Saltor (guitarra)

- Dulsat - Dotras - Montero
  Trio: David Montero (saxo), 

Joan Carles Dulsat (percussió), 
Xavier Dotras (piano)

- Carreras - Soto - Figuerola 
Trio: Enric Carreras (piano), 
Josep Soto (guitarra), Xavier 
Figuerola (saxo/clarinet) 

- Lucas Martinez Project feat.
  Ashton Sellars: Lucas Martínez 

(saxo), Ashton Sellars (guitar-
ra), Youngwoo Lee (piano), 
Giuseppe Campisi (contrabaix), 
Lluís Naval (bateria) 

Paral·lelament s’ha organitzat el 
4t Vermut Jazz al Teatre de Lloret.

Va obrir el cicle Blue Lounge 
Quartet amb un concert de jazz. 
Van intervenir: Rocío Pinto, Fer-
nando i Juanma Morer i Manuel 
del Viejo. El segon concert el va 

protagonitzar el Quarteto Brasil 
amb Ana Rossi, Ramiro Pinheiro, 
Martín Laportilla i Àlvar Monfort. 
i la seva Samba & Bossa. Les tres 
propostes previstes es tancaran el 
9 de juny amb Carles Pineda Jr. 
Quartet amb Carles Pineda, Enric 
Carreras, Pep Coca i Oriol Cot.yy

BLANES

La Policia Local de Blanes ha 
lliurat unes 300 bicicletes perquè 
les puguin aprofitar col·lectius 
desfavorits. A principis d’aquest 
2019, l’Ajuntament i Càritas In-
terparroquial van signar un con-
veni de col·laboració amb aques-
ta finalitat, i amb aquest acord 
s’ha pogut formalitzar la cessió 
dels vehicles a dues rodes. 

El projecte ha estat promogut 
per la Policia Local de Blanes, que 
s’ha encarregat de fer la primera 

selecció de 300 bicicletes d’entre 
un total de 600, que estaven em-
magatzemades al Dipòsit muni-
cipal. Es tracta de bicicletes que 
fa molt de temps van ser retirades 
de la via pública per la Policia Lo-
cal de Blanes, bé perquè estaven 
abandonades i no ha estat possi-
ble localitzar els seus propietaris, 
o bé, perquè han comès alguna 
infracció, van ser immobilitzades 
i mai més ningú les ha reclamat.

A partir d’ara, el què farà Cà-
ritas Interparroquial de Blanes és 

posar-les a punt i anar-les cedint 
en propietat a tothom qui pugui 
necessitar-la i que s’ajusti als pa-
ràmetres establerts. Segons que-
da recollit al conveni, Càritas pot 
encarregar-se de lliurar-les direc-
tament a persones.

Càritas també les pot cedir a 
entitats que treballin amb perso-
nes amb risc d’exclusió social, que 
necessiten mitjans de transport 
per a les seves activitats diàries. yy
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Participants i autoritats. Foto M.A. Comas Menció especial al Mn. Joan Batlle. Foto M.A. Comas

SELVA / MARESME

Els jardins de Santa Clotilde 
de Lloret de Mar han acollit l’ac-
te de lliurament dels premis de la 
24a edició de l’Ecopropostes, el 
concurs de medi ambient per a es-
tudiants de secundària de la Sel-
va i el Maresme, un concurs que 
convoca l’Associació Les Ecopro-
postes de Ràdio Marina.

Aquesta ha estat la segona 
vegada que s’han lliurat els pre-
mis als Jardins de Santa Clotilde, 
la primera, ara ja fa uns quants 
anys. Un any més el jurat ha estat 
format per Martí Boada, Francesc 
Mauri i Joan Pedrola, un jurat 
que ha format part de totes les 
edicions del concurs.

En la categoria de treballs de 
Batxillerat, el primer premi ha es-
tat per Anna Pelegrí i Pineda, de 
l’Institut Montsoriu d’Arbúcies, 
pel treball "Disseny d’un pulmó 
verd a l’Institut Montsoriu". L’es-
tudi planteja el disseny d’un pul-
mó verd en base als beneficis de 
les plantes en la salut, creant-lo al 

mateix institut on estudia.

La guanyadora va rebre el 
trofeu de primera classificada, 
un Ipad, i el centre on estudia, 
un taló amb 300 € per a la com-
pra de material.

El segon premi l’ha guanyat 
Pablo Gómez de l’Escola Vedru-
na de Malgrat de Mar pel treball 
"Reintroducció de la tortuga me-
diterrània". El treball planteja 
com a objectiu principal desco-
brir si la tortuga mediterrània 
és un animal que pot sobreviure 
favorablement en el parc natural 
del Montnegre-Corredor, tenint 
en compte les necessitats de l’es-
pècie: alimentació, reproducció, 
activitat humana i depredadors, 
entre d’altres.

També s’han concedit dos 
accèssits en la categoria de bat-
xillerat. Un per a un treball so-
bre les poblacions de phytolacca 
americana: abundància, extensió 
i evolució en el municipi d’Arbú-
cies, de l’alumne Anna Canals 

Moré; i per l’estudi comparatiu 
de la capacitat biodegradadora 
de diferents soques bacterianes 
davant la presència d’alcans en 
el medi aquàtic, de Catherine 
Iglesias, de l’Institut Ramon Tur-
ró i Darder de Malgrat de Mar.

El primer premi a treballs de 
grup fets per alumnes d’ESO ha 
estat per als alumnes de segon 
d’ESO de l’Institut Lluís Com-
panys de Tordera. Es tracta d’un 
projecte per construir caixes re-
fugi per a ratpenats per combatre 
la processionària. Anys enrere, el 
mateix institut ja havia constru-
ït caixes niu per a la mallerenga 
blava. En aquell moment, l’Ajun-
tament de Tordera es va posar en 
contacte amb l’Institut per treba-
llar la problemàtica de la plaga de 
l’oruga processionària.

També hi va haver un ac-
cèssit per a un treball d’ESO de 
l’Institut Tossa de Mar, sobre la 
riera. Al llarg de tot el curs 2018-
2019, alumnes de 4rt d’ESO de 
l’Institut de Tossa, que perta-

nyen a un grup d’atenció a la di-
versitat, han apadrinat un tram 
de la riera del municipi. En el 
mateix tram de riera, s’han or-
ganitzat sortides trimestrals per 
als alumnes de primer d’ESO. 
Els autors del treball són Ibra 
Sankareh, Sankung Sanyang, 
Essa Sanneh i Bangaly Gómez.

 
MENCIÓ ESPECIAL 

Els alumnes de Primària de 
l’Escola Mossèn Joan Batlle de 
Blanes van presentar un treball 
sobre la contaminació al veïnat de 
Ca la Guidó-Mas Caloret.

El jurat el va valorar molt po-
sitivament i va decidir atorgar al 
centre una menció especial per-
què les bases no preveuen la parti-
cipació dels alumnes de Primària. 
Una situació, aquesta, que es mo-
dificarà l’any vinent, coincidint 
amb el 25è aniversari del concurs 
Ecopropostes, en què s’obriran les 
portes als alumnes més joves, és a 
dir, els de Primària, en la catego-
ria de treballs de grup.

Cal destacar la tasca que fa 
l’escola Mossèn Joan Batlle des de 
fa quatre anys relacionada amb la 
innovació i les ciències naturals. 
Han format part durant 3 anys del 
programa Tàndem amb el Centre 
d’Estudis Avançats de Blanes i 
ara fa pocs dies van rebre el segon 
premi d’Ensenyament del Cercle 
d’Economia i l’Obra Social la Cai-
xa. El projecte està encapçalat per 
la direcció del centre i la implica-
ció de tota la comunitat educativa.

Van presidir l’acte de lliura-
ment de premis els alcaldes de Llo-
ret, Jaume Dulsat; de Blanes, Ma-
rio Ros; d'Arbúcies, Pere Garriga; 
les alcaldesses de Malgrat de Mar, 
Carme Ponsa; de Tossa de Mar, 
Gisela Saladich, i el regidor d’Edu-
cació de l’Ajuntament de Tordera, 
Àngel Pous. També hi va assistir el 
regidor de Mediambient de Lloret, 
Jordi Orobitg i la directora de Pa-
trimoni, Anna Fuentes. 

L’Ecopropostes compta amb 
el suport de Fundació ‘Obra Soci-
al La Caixa’. yy

Ecopropostes 2019



14   LA MARINA JUNY DE 2019

Lucas Martínez Project feat. 
Ashton Sellars

Banderes blaves
SELVA / MARESME

Les platges catalanes obtenen 
97 banderes blaves, quatre menys 
que l‘any anterior. 

A les platges del litoral giro-
ní seguiran onejant 28 banderes 
blaves, mentre que Barcelona en 
perd quatre i se‘n queda amb 26. 

Catalunya és el tercer terri-
tori de l‘Estat amb més platges 
guardonades, per darrere de la 
Comunitat Valenciana (135) i 
Galícia (107).

Entre les banderes blaves 
concedides, hi ha al Maresme: les 

platges de Malgrat i la De l’Asti-
llero, de Malgrat de Mar; la de 
Canet de Mar; la de Les Barques, 
de Sant Pol de Mar; les dels Pes-
cadors i La Riera, de Pineda de 
Mar; la de Garbí, de Calella.

També han estat guardona-
des les platges de la Mar Menuda 
i Gran de Tossa, de Tossa de Mar; 
les de Lloret, Fenals, Sa Boadella, 
Santa Cristina i Cala Canyelles, 
de Lloret de Mar i, finalment, les 
de Blanes, S’Abanell i Sant Fran-
cesc, de Blanes.

També  ha rebut la bandera 
blava, el Club de Vela Blanes. yy

BLANES - LLORET DE MAR

El saxofonista blanenc Lucas 
Martínez ha presentat al Teatre 
de Blanes, primer, i al Musi-Cava 
de Lloret de Mar després, el seu 
darrer disc Lights & Shadows. En 
aquesta ocasió ha comptat amb la 
col·laboració especial del guitar-
rista neozelandés; Ashton Sellars.

Lucas Martínez Project comp-
ta amb quatre músics de renom 
internacional dins de l‘escena de 
jazz a Europa. El projecte s‘inicià 
al 2016 a la ciutat d‘Amsterdam, 
on els quatre membres del grup 
es van conèixer mentre estudiaven 
un màster al Conservatorium Van 
Amsterdam. En aquests dos anys 
el projecte ha estat premiat amb 
Incentive Price Semifinals Keep 
An Eye 2017, i finalistes a Dutch 
Jazz Competition 2018, Keep An 
Eye Records 2018 i Joventudes 
Musicales de España 2018. Han 
actuat a sales i festivals d‘Holanda, 
Espanya i Itàlia.

En aquesta ocasió ha presen-
tat la música del disc Lights & 

Shadows i End of a Cycle, tots 
dos discos editats amb la presti-
giosa discogràfica Fresh Sound 
New Talent.

FITXA ARTÍSTICA:
Lucas Martínez: saxo
Ashton Sellars: guitarra
Eduardo Cardinho: vibrafon
Pere Antoni Bujosa: contrabaix
Lluís Naval: bateria 

Durant els últims dos anys 
Lucas Martínez Project ha de-
senvolupat un so personal, reflex 
de les trajectòries dels diferents 
membres del grup. El seu reper-
tori està compost principalment 
per temes propis i naveguen en-
tre la complexitat i el lirisme, la 
llibertat i la interacció. yy

Banderes blaves a la Selva i el Maresme

Lucas Martínez i el seu grup al Teatre de Blanes. Foto Yoyo

«La segona edició de 
l’Ultra Clean Marathon ha 

doblat els participants, 
que han arribat als 4.000»

Recullen tres tones de residus
CATALUNYA

En el decurs d’una setmana més 
de 4.000 persones han participat 
d‘aquest repte esportiu i mediam-
biental de l'Ultra Clean Marathon. 
Els ambaixadors Albert Bosch i Ni-
cole Ribera han completat els 700 
km de l'exigent i dur repte esportiu 
format per set etapes de bicicleta, 
running i caiac. L’acció ha passat 
per diversos indrets de la Selva i el 
Maresme. Va començar i acabar a 
Barcelona i va recórrer les quatre 
demarcacions catalanes.

La secretària de Medi Ambi-
ent i Sostenibilitat de la Genera-
litat, Marta Subirà, ha remarcat 
al final de l’acció que,  “malgrat 
ser perfectament conscients de la 
quantitat de residus que hi ha ar-
reu del medi natural, veure‘ls tots 
junts impacta molt i ens dona 
ales per seguir treballant també 
en la prevenció”. 

La segona edició de l’Ultra 
Clean Marathon ha permès do-
blar el nombre de participants 
al llarg de la setmana assolint els 
4.000, cosa que demostra la crei-
xent conscienciació de cura i res-

pecte del medi ambient i la major 
implicació de la ciutadania. Cal 
destacar també l’àmplia partici-
pació d’alumnes d’escoles i insti-
tuts d’arreu del territori, tant pel 
que fa al volum d’infants i joves 
que han participats a les accions 
de neteja organitzades als seus 
municipis com en la forta im-
plicació en les diverses activitats 
educatives prèvies que han realit-
zat als centres educatius. 

Per primera vegada l’UCM 
ha arribat al mar on s‘hi han 
disputat les dues últimes etapes. 
D’aquestes dues s’ha de remarcar 
també la gran implicació de les 
entitats que treballen al mar que 
han col·laborat molt activament 
en les neteges del litoral i en la 
logística de les etapes, fent palès 
que el mar és un dels grans actius 
del nostre país i un important 
ecosistema que cal preservar.

En total, els participants 
d’aquest repte esportiu i mediambi-
ental van acumular 2.877 kg de resi-
dus, 1.711 kg dels quals es van reco-
llir en una intensiva feina de neteja 
tant en superfícies com sota l’aigua 
als espigons del litoral barceloní.

Al tancament de l’etapa, que 
va unir Mataró amb Barcelona, es 
va lliurar el premi al residu més 
curiós (raspall de dents), al més 

habitual (burilles) i al més peri-
llós (xeringues).

L’Ultra Clean Marathon d’en-
guany ha estat circular, per donar 
visibilitat a la importància de tan-
car el cercle pel que fa a la recollida 
i reducció de residus, donar impor-
tància a l’economia circular i cons-
cienciar que hem de ser responsa-
bles dels residus al llarg de tot el 
cicle de vida interpel·lant les perso-
nes productes i consumidores.

L’Ultra Clean Marathon ha pas-
sat per les diferents demarcacions 
de Catalunya i combina paisatges 
de muntanya, interior i costa. Cada 
etapa s’ha organitzat amb el suport 
d’escoles, administracions locals i 
empreses, així com d’entitats ambi-
entals que treballen al territori.

L’Ultra Clean Marathon ha es-
tat organitzada conjuntament per 
la Xarxa de Custòdia del Territori i 
la Xarxa de Voluntariat Ambiental, 
l‘Agència de Residus de Catalunya i 
el Departament de Territori i Sos-
tenibilitat. Ha estat possible gràci-
es al suport de patrocinadors com 
Urbaser, l’Obra Social “La Caixa”, 
Veritas, Driving Events i Driving 
Logistics i també gràcies als patro-
cinadors d’etapes que en aquesta 
darrera han sigut Comexi, el centre 
comercial Diagonal Mar, PEUSA i 
FIATC assegurances. yy

Arribada a Blanes. Foto Ultra Clean 2019
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Oncolliga’t en Marxa

Congrés de Tècnics Superiors 
Sanitaris a Lloret de Mar

BLANES

Una vegada més, ‘Oncolliga’t 
en Marxa’ de Blanes ha tornat a 
superar totes les expectatives pel 
que fa a la participació. La sise-
na edició de la marxa solidària 
va sumar 993 assistents, després 
que l’any passat van haver-n’hi 
816, és a dir, es va batre un nou 
rècord. De fet l’edició del 2018 va 
marcar tota una diferència en re-
lació a la primera, quan van par-
ticipar unes 300 persones.

L’esdeveniment va transcór-
rer amb un ambient 100% festiu 

per sumar esforços envers una 
causa que aplega molts cors i 
molts sentiments: la lluita con-
tra el càncer. 

Organitzada per la Fundació 
Oncolliga Blanes, una vegada 
més també va comptar amb la 
col·laboració del Grup Fondistes 
Blanes, així com de l’Ajuntament 
de Blanes i d’un bon grapat d’em-
preses que fan possible que sigui 
realitat any rere any.

De fet, les conegudes samar-
retes identificatives de la marxa 

que en cada edició canvien de 
color, i es lliuraven als 600 pri-
mers inscrits, ja estaven esgota-
des abans de la marxa, i el dia de 
la marxa fins i tot es van esgotar 
els dorsals. El preu de la inscrip-
ció era un donatiu de 8 €, diners 
que es dediquen als objectius de 
l’entitat. 

També hi havia una taula in-
formativa on hi havia la possibi-
litat de contribuir a la Fundació 
Oncolliga Blanes adquirint al-
guns productes amb el logotip 
de l’entitat solidària. yy

LLORET DE MAR

Amb la intenció d‘oferir al 
col·lectiu professional de Tèc-
nics Superiors Sanitaris “TSS” 
una trobada de formació, Lloret 
de Mar ha acollit el I Congrés 
Estatal de Tècnics Superiors Sa-
nitaris, que ha coincidit  amb les 
V Jornades Científiques de FE-
TESS-Catalunya.

El tema vehicular ha estat la 
prevenció, diagnòstic, tractament 
i seguiment de les malalties he-
matològiques i oncològiques.

L‘objectiu del Congrés era 
conèixer i desenvolupar des 
d‘un punt de vista multidiscipli-
nari tots els aspectes d‘aquestes 
malalties i la seva interconnexió. 
Aspectes que van des de la pre-
sentació de les malalties hemato-
lògiques, a mesures de prevenció, 
mètodes de diagnòstic, opcions 
terapèutiques i desenvolupament 
de les investigacions. Amb tot 
això, el TSS va programar una 

formació específica per la seva 
especialitat, però també un ma-
jor coneixement sobre les malal-
ties hematològiques.

Per als organitzadors era un 
repte organitzar aquesta edició 
a nivell estatal compartint espai, 
coneixement i ref lexions amb 

companys implicats en aquesta 
problemàtica.

Properament Lloret de Mar 
acollirà el IX Congrés de la Soci-
etat Catalana de Citopatologia i el 
XXXI Congrés de la Societat Es-
panyola de Medicina d’Urgències 
i  Emergències. yy

Sortida de la marxa. Foto Yoyo

Congrés FETESS 2109. Foto Aj. Lloret
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DIRECTORI DE SERVEIS

LLORET DE MAR

Els Mossos d’Esquadra han 
desarticulat un grup dedicat a la 
compravenda de droga a Lloret 
de Mar. La policia va detenir cinc 
homes d‘entre 21 i 56 anys i de 
nacionalitats espanyola, italiana, 
russa, eslovena i sèrbia. També 
van intervenir 57 quilos de ma-
rihuana i 25.985 euros en efectiu. 

Els fets van passar durant 
un patrullatge preventiu de ro-
batoris a domicilis a la urbanit-
zació de Canyelles. Els mossos 
van observar dos homes que, en 
veure la patrulla, amagaven una 
bossa de plàstic i una de mà sota 
d’unes bústies. Els agents els van 
identificar i van trobar 20.100 
euros dins d’una bossa de plàs-

tic. En una de mà, hi havia di-
versa documentació i les claus 
d‘una casa. A més, a terra van 
trobar les claus d’un cotxe apar-
cat a pocs metres. A l’interior, hi 
havia una altra bossa amb 10 kg 
de marihuana. Un dels homes, a 
més, duia 2.130 euros en metàl-
lic i dos telèfons mòbils. 

La policia va esbrinar que 
els dos homes, detinguts per un 
presumpte delicte contra la salut 
pública, s’havien citat amb tres 
més davant d’un supermercat de 
Blanes per fer una operació de 
compravenda de droga. A partir 
d‘aquesta informació, els mossos 
van muntar un dispositiu davant 
de l’establiment i van detenir 3 
persones més. yy

BLANES

La Fundació Carl Faust ha pre-
sentat la programació de les Nits 
del Marimurtra, el festival que, 
des de ja fa 14 anys, organitza.

El cartell dels quatre concerts 
programats el protagonitzaran: 
Big Mama Montse (divendres 2 
d’agost) que suma més de 30 anys 
cantant blues i per celebrar-ho 
proposa una gira festiva, envol-
tada de bons amics per dur als 
escenaris tota l‘alegria d‘aquesta 
música des de la perspectiva ar-

tística que l’experiència li ator-
ga. Menaix a Truà (divendres 9 
d’agost), un grup molt dinàmic 
format per Cris Juanico, Toni 
Xuclà i Juanjo Muños que, quan 
toquen i canten plegats, són més 
que la suma de tres personali-
tats. Maria del Mar Bonet (16 
d’agost), que pujarà a l’escenari 
del templet de Linné per oferir 
un concert íntim i molt especi-
al on es veuran reflectits els més 
de 50 anys d’experiència sobre 
els escenaris. Tancarà el festival 
Susanna del Saz (23 d’agost), que 

és l’única artista que ha partici-
pat al llarg de les 13 edicions de 
Les Nits de Marimurtra celebra-
des fins ara. 

A banda de la programa-
ció, per tercer any consecutiu, 
la Fundació Oncolliga Girona 
col·labora amb Les Nits de Mari-
murtra en la gestió del servei de 
bar del festival. 

A l’acte de presentació hi han 
participat autoritats locals, pa-
trocinadors i col·laboradors. yy

Operació antidroga Nits del Marimurtra 2019

Material confiscat. Foto Mossos d’Esquadra

La presentació es va fer al templet de Linné. Foto Yoyo
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Reservi espai per al seu establiment 972 33 45 00

AQUEST ÉS
EL TEU ESPAI

30€
AL MES, CONSULTAR 

CONDICIONS

Accions contra els problemes a la zona d'oci 
nocturn dels Pins-Plantera

Concentració a les portes del Teatre abans del debat electoral. Foto Yoyo

BLANES

L’ajuntament de Blanes ha 
comunicat als responsables de 
les discoteques, sales de ball i sa-
les de festes de la zona turística i 
d’oci nocturn del barri dels Pins 
un decret de reducció horària 
de tancament. Afecta els locals 
delimitats pels carrers Astúri-
es, Lluís Companys, passeig de 
S’Abanell, Enric Morera, Cristò-
fol Colom i Formentera. Inclou 
almenys vuit locals que reunei-
xen aquestes característiques.

El decret dictamina una re-
ducció d’horari de tancament de 
dues hores durant un període de 
nou mesos. Els laborables hauran 
de tancar a les tres i els diven-
dres, dissabte i vigílies de festiu, 
a les quatre.

L’horari de tancament es pot 
allargar en 45 minuts en perí-
odes de vacances i determinats 
festius. A diferència dels decrets 
de tancament emesos fins ara, es 
van preveure 10 dies d’audiència 
per veure què n’opinava el sector 

abans de fer-se efectiu. Dels vuit 
locals, només quatre han presen-
tat al·legacions a través d’un ad-
vocat que representa una única 
empresa que gestiona els establi-
ments i ara l’ajuntament s’haurà 
de pronunciar. 

Una vegada més, l’objectiu 
d’aquesta mesura és posar solució 
als problemes de seguretat i a la 
proliferació d’actes incívics i van-
dàlics que es concentren a la zona 

d’oci nocturn dels Pins. S’arrosse-
guen des de fa molt de temps i no 
semblen tenir aturador malgrat la 
presència de patrulles de la Poli-
cia Local amb el suport dels Mos-
sos d’Esquadra. El detonant per 
aquesta nova mesura excepcional 
cal anar a buscar-lo en els alda-
rulls que es van produir el dimarts 
30 d’abril, la vigília de la Festa del 
Treball, quan es va detectar un re-
brot dels actes incívics i vandàlics. 
El balanç va ser especialment ne-

gatiu amb destrosses en vehicles 
estacionats al carrer, actes incívics, 
molèsties als veïns, baralles i fins 
i tot un jove menor d’edat que va 
resultar ferit lleu per arma blanca. 

MOBILITZACIONS VEÏNALS

Després dels incidents del 
Primer de Maig, es va convocar 
una reunió de veïns dels Pins i la 
Plantera, els més afectats per una 
problemàtica que dura des de fa 

deu anys, amb l’objectiu d’orga-
nitzar-se i actuar per acabar amb 
aquests fets.

Per aconseguir-ho, ha que-
dat clar que cal una organització 
entre tots els veïns i veïnes per-
què se sumin a les accions que es 
duguin a terme. Una de les que 
ja s’ha iniciat és la recollida de 
signatures per demanar a l’ajun-
tament que resolgui el problema 
de seguretat ciutadana generada 
per les discoteques, sense especi-
ficar quina o quines són. 

Respecte al període de cam-
panya electoral per a les Munici-
pals del 26 de maig, la majoria va 
tenir clar que durant aquests dies 
el que calia era assistir als actes 
de les diferents forces polítiques 
que hi concorrien. L’objectiu, de-
manar als alcaldables quina so-
lució proposen per solucionar la 
situació. 

Un cop fetes les eleccions, hi 
haurà noves trobades i no es des-
carta arribar al Síndic de Greu-
ges o Conseller d’Interior. 

Al tancar aquesta edició, la 
Policia Local investigava la cre-
ma d’una moto, 2 cotxes i des-
perfectes a 16 vehicles més la 
matinada del 2 de juny. yy

«Els problemes a la zona 
d’oci nocturn dels Pins i 

la Plantera, ja fa deu anys 
que duren»
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Mostra de Teatre 40a Roda d’Esbarts Catalònia

Dansa a les escoles
Veus masculines

BLANES

La XXVI Mostra de Teatre 
de l’Ensenyament Públic Secun-
dari de les comarques gironines 
l’organitza el Seminari de Pro-
fessorat de Teatre de Secundària 
amb el suport de l’Ajuntament de 
Blanes, a través del Departament 
d’Educació i del Departament de 
Cultura que gestiona el Teatre de 
Blanes. També col·laboren l’Es-
bart Joaquim Ruyra de Blanes, 
l’Escola de Teatre El Galliner i 
la Delegació Territorial a Girona 
del Departament d’Educació de 
la Generalitat.

En cada nova edició sem-
pre s’hi inclouen novetats, i en la 
d’aquest 2019 n’hi ha hagut dues 
destacades. Un espectacle de dan-
sa i piano a càrrec de ballarines i 
un pianista de Blanes i la repre-
sentació de l’obra Exsilium, del 
Grup Jove del Centre de Formació 
Teatral el Galliner de Girona com 
a cloenda de la mostra.

Enguany han participat a la 
mostra un total de 16 instituts en-
tre els que hi havia el S’Agulla i el 
Serallartga de Blanes i l’IE de Llo-
ret de Mar. yy

BLANES

Blanes ha acollit la 40a Roda 
d’Esbarts Catalònia i II Trobada 
d’Escoles d’Esbarts de comarques 
gironines. Organitzat per l’Esbart 
Joaquim Ruyra amb el suport de 
l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament, 
la Roda d’Esbarts és una mostra 
d’esbarts on actuen els grups de 
ball infantils i juvenils d’arreu del 
país i que, recíprocament, s’acull 
en diversos indrets del territori. 

La Roda d’Esbarts va aplegar 
una vuitantena de balladors i 
balladores amb edats compreses 
entre els 4 i els 15 anys proce-
dents de quatre entitats. A banda 
de l’amfitriona, l’Esbart Joaquim 
Ruyra també van actuar els nois i 
noies de l’Esbart Dansaires Man-
resans, l’Esbart Dansaire Mont-
soriu i l’Esbart Rosa d’Abril. Ini-
cialment, l’amenaça de pluja va 
fer dubtar sobre si caldria traslla-
dar-ho o ajornar-ho, però final-
ment el sol es va imposar.

Al llarg de prop d’una hora i 
mitja, l’escenari de la plaça dels 
Dies Feiners va anar recollint les 
actuacions dels esbarts, interpre-

tant-s’hi 20 balls. Es va començar 
amb La Solipanta, de l’Esbart 
Joaquim Ruyra, i va continuar 
amb la Farandola provençal, de 
l’Esbart Rosa d’Abril. Per la seva 
banda, l’Esbart Dansaire Mont-
soriu va interpretar Noi de la 
mare, i l’Esbart Dansaires Man-
resans El punxonet. yy

BLANES

1.500 nois i noies de totes les 
escoles de Blanes han participat 
a la 4a cloenda de la campanya 
Dansa a les escoles. L’acte s’ha fet 
al passeig de Mar.

L’activitat és la culminació 
d’una campanya de la inclusió 
de la dansa d’arrel als centres es-
colars, no només com a fet folk-
lòric, sinó com a eina educativa 
per als mestres.

Hi prenen part els alumnes de 

1r a 4t dels 10 centres educatius de 
Blanes, uns 1500 nois i noies. 50 
d’aquests són els alumnes del Centre 
d’Educació Especial Ventijol, com a 
experiència de dansa inclusiva.

L’activitat l’organitza i coordi-
na l’Esbart Joaquim Ruyra, amb 
la col·laboració de l’Ajuntament 
de Blanes, la Diputació de Giro-
na, el Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya, 
l’Obra Social la Caixa i el suport 
de la campanya “diners al carrer” 
de la CUP Blanes.

L’objectiu de la campanya té 
diversos fronts, com ara donar a 
conèixer un patrimoni i una ma-
nera d’entendre la tradició com és 
la d’arreu dels Països Catalans, a 
través de les seves danses i me-
lodies més representatives. Però 
alhora donar tot un seguit de ma-
terial a mestres i  professors per, 
si ho creuen convenient, utilit-
zar-ho com a eines pedagògiques, 
per a psicomotricitat, llenguatge 
musical, llengua i totes les apli-
cacions imaginables per a aquest 
tipus de material. yy

LLORET DE MAR

El Cor Ars Nova Lloret, fa 
una crida a la incorporació de 
noves veus masculines.

El Cor Ars Nova Lloret, acom-
panyat per l’Orquestra Da Came-
ra (unes 50 persones), va assolir 
un gran èxit en la seva darrera ac-
tuació, un concert  solidari  el dia 
de la Mare de Deu de Montserrat 
a la parròquia de Sant Romà, des-
tinat a finançar els projectes que 
du a terme la parròquia al llarg de 
l’any, com les col·laboracions amb 
Càritas o la restauració de l’orgue 
parroquial. 

La coral va oferir un repertori 
clàssic amb peces de caire tradicio-
nal, com l’Al·leluia o el Virolai, a més, 
va estrenar diverses composicions.

El director del cor, Joan Ca-
sas, confia que el Cor Ars Nova 
Lloret tingui continuïtat en el fu-
tur i fa una crida a la incorpora-
ció de noves veus masculines.

Joan Casas i el mateix cor van 
tenir un paper destacat ara fa uns 
mesos quan es va recuperar “La 
Bella Dolores”, una peça que es 
va tornar a representar després de 
molts anys coincidint amb les fes-
tes de Sant Romà 2018. yy

Una de les moltes actuacions programades. Foto Aj. Blanes

Els joves balladors, protagonistes de l’acte. Foto Yoyo

El Cor Ars Nova en ple concert. Foto M.A. Comas

El passeig de Mar es va omplir de joves balladors. Foto Yoyo

«Es van reunir una 
vuitantena de balladors 

de 4 a 15 anys»

«Hi van participar quatre 
entitats, entre elles 

l’organitzadora, l’Esbart 
Ruyra»
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Setmana Internacional dels 
Mercats

Supernit a les 
biblioteques

Començar de nou

LLORET DE MAR

La 6a edició de la Setmana In-
ternacional dels Mercats ha arri-
bat a les comarques gironines amb 
el lema «Estimo el meu mercat» i 
ha omplert els mercats d’activitats 
per a tots els gustos i edats.

La Xarxa de Mercats Seden-
taris de Girona ha format part 
de la sisena edició de la Setmana 

Internacional dels Mercats, que 
ha tingut  lloc del 17 de maig 
al 2 de juny. Els mercats de les 
comarques gironines, amb el su-
port de la Diputació de Girona, 
hi participen per segon any con-
secutiu, amb el lema «Estimo el 
meu mercat. El mercat a prop del 
teu cor: amb la nutrició, la salut 
i l’esport». 

Amb motiu de la campanya 
internacional «Love your local 
market» (‘estima el teu mercat’), 
que reuneix més de dinou paï-

sos d’arreu del món i que arriba 
a més de quatre mil mercats, els 
mercats municipals de la demar-
cació han dut a terme activitats 
sortides del cor, pensant en la 
salut, l’esport i la nutrició. 

El Mercat Municipal de Llo-
ret de Mar ha ofert davantals de 
la campanya a tots els que fessin 
un donatiu per ajudar a la inves-
tigació contra el càncer. També 
es van fer ofertes i un tast de 
productes del mercat. yy

LLORET DE MAR

Més de 270 biblioteques pú-
bliques han celebrat el 31 de maig 
una ‘supernit’ sobre el foment de la 
lectura de la mà del Club Super3, 
la Conselleria de Cultura i les ma-
teixes biblioteques. L’acte era gra-
tuït, però calia preinscriure-s’hi. 
Hi han participat diverses biblio-
teques de la Selva i el Maresme.

La Supernit és una aventura 
per a nens i nenes simultània a 
tot el territori. Per evitar que el 
Senyor de les Ombres doni vida 

al món real als malvats clàssics 
dels contes, la família del Super3 
necessitava que tots els nens i ne-
nes de Catalunya anessin el 31 de 
maig, a les 20 h, a la biblioteca del 
seu poble o ciutat i unissin la seva 
màgia positiva a la de la Matoll i la 
Nenúfar per fer retirar els malvats.

La #Supernit és el colofó d'una 
de les històries creades pel Super3 i 
que des finals d'abril s'havia comen-
çat a difondre al canal Super3, al web 
super3.cat i a l'aplicació de vídeo per 
a mòbils i tauletes del Super3. yy

GAL·LA LOSADA/LA CRÒNICA

És divendres al vespre, en-
cara no és fosc però ja comença 
a refrescar. Els nois i noies de 
la Xarxa Solidària amb les Per-
sones Migrants i Refugiades de 
Blanes es dirigeixen cap a l’anti-
ga seu de Modes Àfrica, per reu-
nir-se en assemblea. 

Es tracta d’un local ocupat. 
Des de fora sembla un establi-
ment tancat més, però dins és ple 
de vida. El primer que es veu a 
l’entrar és una mena de recepció, 
com si es tractés d’un hostal. Més 
endins està ple de garrafes d’ai-
gua i caixes amb menjar. Hi ha 
unes sales grans i àmplies, amb 
una llum tènue. L’estatge no està 
equipat amb les infraestructu-
res de primera necessitat. És per 
això que s’ha hagut d’improvisar 
una cuina amb uns fogons. Tam-
bé hi ha dos lavabos, sense dut-
xa, ni aigua corrent. Per últim es 
troben les tres habitacions, dues 
de més petites i una de gran. Els 
matalassos són al terra. Aquest 
és el lloc on 18 joves de diferents 
països conviuen i intenten crear 
una nova vida. 

“Molts dels que veus aquí han 
marxat del seu país a causa de 
problemes molt seriosos. Si hem 

vingut aquí és perquè alguna cosa 
ens ha obligat, no perquè vul-
guem la bona vida”, explica l’As-
sane, un noi vingut del Senegal.

 El viatge que han fet ha estat 
molt dur i aquí no tenen casa, ni 
feina, ni diners, ni papers, però 
tornar al seu país d’origen no és 
la solució. L’únic que busquen és 

trobar una feina, poder empa-
dronar-se a Blanes i així poder 
portar una vida tranquil·la. Però 
no tot és tan fàcil, hi ha molts 
obstacles que han de superar pel 
mig. Començant per la dificultat 
per trobar habitatge. Al no tenir 
feina, o fer treballs molt precaris, 
no es poden permetre un lloguer 
corrent, per això estan en con-

tacte amb l’ajuntament per tal 
d’aconseguir uns pisos de pro-
tecció social. A més, la motivació 
per trobar pis augmenta per les 
disputes que hi ha amb els veïns 
de l’edifici. En Mohamed, gam-
bià, declara que els primers dies 
grups de veïns es presentaven al 
local amb la intenció de fer-los 
fora i que més d’un cop han estat 

víctimes de comentaris racistes. 

Amb l’objectiu d’ajudar a 
aconseguir una millor qualitat 
de vida per als nouvinguts i rei-
vindicar la regularització d’im-
migrants es va crear la Xarxa So-
lidària de Blanes. En un principi 
es van fer tancades a l’Esbarjo, 
al costat de la parròquia, però el 
moviment va anar perdent força. 
Segons explica un dels membres 
més antics de la xarxa, va arribar 
un moment on només una perso-
na era l’intermediari en molts as-
pectes diferents i tot es va aturar, 
però a l’ocupar aquest local s’ha 
reactivat i s’hi ha unit molta gent. 
“La intenció de la xarxa no és ser 
pares d’ells, sinó crear una inde-
pendència per part seva”, expli-
ca en José Manuel, més conegut 
com a Prodi.

“La xarxa ajuda amb tota 
la informació, l’escola, els pa-
pers, els documents...”, comenta 
en Serin. Els participants en la 
Xarxa Solidària es reuneixen en 
assemblea setmanalment per dis-
cutir els punts més conflictius i 
mirar de solucionar-los. 

Cada cas és un món, i la so-
lució sol ser, com a mínim molt 
complexa. yy

Cartell promocional de la campanya

Supernit a la Biblioteca de Lloret. Foto M.A. Comas

La cuina del local ocupat. Foto Gal·la Losada

«El lema ha estat “Estimo 
el meu mercat”»



20   LA MARINA JUNY DE 2019

Part del material confiscat. Foto G.C.

Zona on es fan els treballs previs. Foto ACN

Operació antidroga relacionada amb un intent 
d‘assassinat a França

SELVA

L’operació Karely-Evoque va 
començar després que la policia 
francesa alertés la Guàrdia Civil 
de Girona que els responsables 
d’un intent d’assassinat el maig 
de 2018 prop de Montpeller po-
dien estar amagats a les comar-
ques gironines i que es dedicari-
en al tràfic de marihuana entre 
els dos països.

Els dos individus encaputxats 
que haurien disparat els trets 
contra dues persones que van 
resultar ferides van fugir amb 
un vehicle robat, que van trobar 
cremat a pocs quilòmetres del 
lloc dels fets. A l’interior, hi van 
localitzar 12 kg de marihuana. 
Les primeres investigacions van 
permetre determinar que es po-
dia tractar d’una revenja o d’un 
intent de robatori de la droga en-
tre bandes rivals.

La Guàrdia Civil va comen-
çar la investigació centrant-se en 
diverses persones de nacionalitat 

espanyola i francesa. La majoria 
residien en urbanitzacions de 
Lloret de Mar, Maçanet de la Sel-
va i Vidreres. Els agents van co-
mençar a treballar conjuntament 
amb la policia francesa i van 
comprovar que els integrants de 
l’organització havien adoptat for-
tes mesures de seguretat als dos 
països per evitar ser descoberts i 
que alguns d’ells eren extremada-
ment perillosos.

L’operatiu va esclatar el 13 
de maig de manera coordinada a 
banda i banda de la frontera. En 
total, aquell dia es van fer 13 en-
trades i registres a diverses loca-
litats de les comarques gironines 
(entre elles Vidreres, Maçanet de 
la Selva i Lloret de Mar) i 24 més 
en territori francès. En l’opera-
ció hi van participar més de 120 
agents de diverses unitats i 15 
agents de la Gendarmeria.

Per la seva banda, la policia 
francesa va detenir 18 dels inte-
grats entre el 13 i 17 de maig i va fer 

24 registres a domicilis on va loca-
litzar armes, drogues i diners. Tots 
els arrestats a França eren homes i 
dones de nacionalitat francesa.

Entre els detinguts a Espanya 
hi podria haver dos dels identifi-
cats com autors de l‘intent d‘assas-
sinat. La policia creu que tot plegat 
estava relacionat amb una revenja 
de drogues que l’organització cul-
tivava i posava a la venda, majori-
tàriament al mercat francès.

VEHICLES D‘ALTA GAMMA, 
DROGUES I EFECTIU

Durant l’operatiu es van inter-
venir 18 vehicles (la majoria d‘al-
ta gamma); 10 armes curtes, 12 
armes llargues, 3.000 plantes de 
marihuana, 30 kg de marihuana 
processada, 2,5 kg d‘haixix, 200 
pastilles d’èxtasi, 17 grams de co-
caïna i 17 d‘MDMA, joies, 23.000 
euros en efectiu, 30 mòbils, un 
ordinador i material relacionat 
per a l’elaboració de la droga. A 
més, van trobar diversos animals 

de companyia que utilitzaven per 
defensar les plantacions de ma-
rihuana.

El Servei de Protecció de la 
Naturalesa de la Guàrdia Civil 
(SEPRONA) ha presentat 26 de-
núncies per infracció de la legis-
lació que regula els animals de 

companyia, gossos perillosos i 
maltractament animal.

Amb l’operació conjunta, els 
dos cossos de seguretat donen per 
desarticulada una de les organit-
zacions criminals més importants 
dedicades al tràfic de drogues en-
tre França i Espanya. yy

LLORET DE MAR

Les obres de la C-32 han ar-
rencat amb polèmica a Lloret de 
Mar. El portaveu de la Plataforma 
Aturem la C-32, Joan Mora, ha 
denunciat que el Departament de 
Territori i Sostenibilitat ha auto-
ritzat una “tala il·legal” d‘arbres al 
costat de la urbanització Condado 

del Jaruco. L’empresa contractada 
pel Departament ha començat a 
tallar arbres i han especificat que 
es tracta d‘unes obres de servei 
prèvies a l’ampliació de l’autopista 
que ha d‘arribar fins al municipi. 

De tota manera, des de la plata-
forma han assegurat que aquestes 

obres no es poden fer perquè els 
terrenys “estan sota una suspen-
sió judicial”. L‘entitat es refereix a 
la mesura cautelar que va aprovar 
el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (TSJC) sobre el primer 
dels projectes que el Govern ha re-
alitzat sobre l’ampliació d’aquesta 
autopista a la comarca de la Selva.

El Departament de Territori 
ha recordat que mentre el TSJC 
paralitzava aquest projecte, es va 
començar a treballar en un nou 
document amb un nou informe 
d‘impacte ambiental per tal de 
poder desencallar l’autopista. A 
més, fonts de Territori han as-
segurat que el nou projecte de 
carretera compta amb el consens 
dels ajuntaments i un gran nom-
bre d’entitats. De fet, després de 
passar per exposició pública tan 
sols va tenir tres al·legacions.

PENDENTS DEL TSJC

D’altra banda, des del Govern 
han justificat que les obres es po-
den seguir tirant endavant per-
què el desembre passat el TSJC 
va enviar una diligència avisant 
que la suspensió cautelar del pri-
mer projecte no condicionava les 
obres del que hi ha ara en tràmit. 
Per això, des del Govern han de-
tallat que ja fa dos mesos van co-
mençar a treballar en les tasques 
prèvies a l’ampliació de l’autopis-
ta. Aquestes obres van engegar-se 
després d‘un procés de licitació i 
adjudicació que es van poder fer 
perquè es complia la legalitat, han 
explicat fons del Departament.

Tot i així, des de la plataforma 

ho veuen com “un frau de llei”, 
ja que creuen que malgrat que 
s‘hagi redactat un projecte nou, 
es tracta del mateix que el TSJC 
va aturar. A més, Mora ha recor-
dat que van presentar un recurs 
contra el nou estudi d‘impacte 
ambiental al TSJC que “està ac-
ceptat a tràmit”. Conjuntament 
amb aquest recurs, també es va 
demanar la suspensió cautelar de 
les noves obres i ara el Govern té 
un període de temps per presen-
tar al·legacions. 

JAUME DULSAT

L’alcalde en funcions de Llo-
ret de Mar, Jaume Dulsat, ha 
mantingut el seu “recolzament” 
a la nova carretera i la definit 
com una “infraestructura neces-
sària” per al desenvolupament 
del municipi.

Dulsat ha respost a la pla-
taforma que “els partits que hi 
estan a favor som una àmplia 
majoria” a l‘Ajuntament de Llo-
ret de Mar. Per això l’alcalde en 
funcions ha recordat que el 26-M 
“la gent va votar els que sí que hi 
estan d‘acord” i que aquest resul-
tat és més vàlid que la consulta de 
2016, que es va fer “de forma molt 
cívica” però que “no era oficial”. yy

Nova topada entre la Generalitat i Aturem la C-32
Territori defensa la legalitat dels treballs previs a l'inici de les obres del nou vial fins a Lloret de Mar
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Protagonistes de Medusa. Foto Teatre Barcelona

L’acte es va fer al Teatre. Foto Aj. Blanes

Medusa, un viatge a les 
barbàries del segle XX 

Homenatge a Pere Calders

SOCIETAT

LGBTIfòbia

Gent Gran Activa

SISMIX Costa Brava

Performance a la plaça de la Vila. Foto M.A. Comas

Foto de grup. M.A. Comas

Sala de Joc. Foto Aj. Lloret

Lloret de Mar s’ha sumat a la 
commemoració del Dia Inter-
nacional contra l’Homofòbia, la 
Transfòbia i la Bifòbia (o LGB-
TIfòbia). És el primer cop que 
l’efemèride se celebra a la vila 
des del punt de vista instituci-
onal. La jornada va començar 
amb una taula d’experiències en 

què quatre persones del col·lec-
tiu LGTBI (Isabel Arnaud, Ale-
jandro Mendoza, Josep Valls i 
Maria Joancomartí) van explicar 
les seves vivències personals. Tot 
seguit, la Caravana de les Arts va 
fer una performance i es va llegir 
el manifest institucional. yy

La setena exposició de treballs 
ha permès conèixer totes les 
activitats manuals que es rea-
litzen al Casal Municipal de la 
Gent Gran de Lloret de Mar. 
La mostra s’ha pogut veure del 

6 al 18 de maig a la sala d’ex-
posicions de la Biblioteca i una 
vegada més ha quedat clar, “les 
moltes ganes que té el col·lectiu 
de la Gent Gran de fer coses”. yy

Lloret de Mar ha acollit el SIS-
MIX Costa Brava, un dels tor-
nejos més importants de pòquer 
d’Europa. És la primera vegada 
que aquest torneig se celebra a 

l’Estat espanyol, després de dos 
anys a Marràqueix. Ha reunit 
prop de 2.000 participants pro-
vinents principalment de l’Estat 
Espanyol i França. yy

LLORET DE MAR

Es pot viure sense ideologia? 
Es pot mirar amb impunitat? El 
Teatre de Lloret ha acollit la re-
presentació de Medusa amb la 
companyia la Virgueria. Dirigi-
da per Aleix Fauró i Isis Martín, 
és l‘adaptació dramatúrgica de 
Pablo Ley (La Maternitat d‘El-
na), de la novel·la de Ricardo 
Menéndez Salmón en la qual els 
personatges, interpretats pels ac-
tors Patrícia Bargalló, Pepo Blas-
co, Isis Martín i Sergi Torrecilla, 
aconsegueixen transportar els 
espectadors als pitjors esdeve-
niments del segle passat: camps 
d’extermini, postguerra espanyo-
la, desastres nuclears i dictadures 
llatinoamericanes. Tot a través 
de la mirada de Prohaska, artista 
i protagonista de la història que 
l’únic que pretén és mostrar el 

món tal i com és, més enllà d’ide-
ologies: “Si Alemanya hagués es-
tat comunista [...] jo hagués estat 
el seu fotògraf, el seu pintor i el 
seu cineasta. Però la meva Ale-
manya adulta va ser feixista. I jo, 
que no tinc ideologia, estava allà”.

Medusa ha guanyat el 10è 
Premi Quim Masó 2016 i Premi 
Serra d’Or 2018.

Com ens expliquen els seus au-
tors, «aquest és, en definitiva, un 
intent d‘abordar el mal del segle 
XX o, dit d‘altra manera, el mal que 
fonamenta el nostre present». yy

BLANES

Un grup d’alumnes dels Cur-
sos de Català per a Adults de Bla-
nes van participar en el III Certa-
men de Lectura en Veu Alta que 
s’ha fet per tercer any consecutiu. 
Enguany l’acte s’ha dedicat a Pere 
Calders en el 25è aniversari de la 
seva mort.

Hi van participar un total de 54 
persones que han assistit durant 
el curs 2018-2019 a les classes de 
l’Oficina de Català de Blanes. Són 
alumnes de totes les edats, des de 
gent molt jove, passant per adults 
fins a gent gran. Tots ells i elles 

amb diferents nivells d’aprenen-
tatge i destresa amb la llengua, que 
procedeixen igualment de diverses 
nacionalitats, amb moltes ganes 
per aprendre un nou idioma.

El III Certamen de Lectura en 
Veu Alta forma part d’un projec-
te pedagògic global impulsat per 
l’Oficina de Català de Blanes. El 

seu objectiu és treballar la pro-
ducció de textos orals i escrits 
en tots els nivells d’aprenentatge, 
com un instrument més per aju-
dar els alumnes a sentir-se més 
còmodes en aquest nou idioma 
que aprenent i/o perfeccionen 
des dels diferents nivells de base 
dels què parteixen. 

A través de la lectura en veu 
alta es pretén incidir en mol-
tes habilitats relacionades amb 
l’aprenentatge de la llengua: la 
comprensió de textos, la puntu-
ació la pronunciació, la dicció, 
l’expressió oral i escrita. yy

«El actors aconsegueixen 
transportar els 

espectadors als pitjors 
esdeveniments del segle 

passat»

«Els alumnes dels Cursos 
de Català per a Adults de 

Blanes van participar en el 
III Certamen de Lectura en 

Veu Alta»

«Medusa ha guanyat el 
10è Premi Quim Masó 

2016 i Premi Serra d’Or 
2018»
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La ciència torna als bars de Blanes 
BLANES

La 5a edició del Pint of Science 
2019, el festival de divulgació cien-
tífica que proposa una trobada als 
bars entre públic i investigadors i 
investigadores, ha arribat els dies 
20, 21 i 22 de maig a 73 ciutats de 
l’Estat. A Blanes ho ha fet per tercer 
any consecutiu de la mà del CEAB.

 En aquesta 3a edició, han 
convidat al Bar Mediterrani a 
Marta Crous, biòloga i investi-
gadora en epidemiologia a l’ins-
titut de recerca de la Fundació 
Pasqual Maragall, perquè  parlés 
de l’impacte que pot tenir la con-
taminació atmosfèrica en l’es-
tructura del cervell i el seu bon 
rendiment. Va parlar de com es-

tudien aquest fenomen i com la 
recerca més actual està treballant 
per prevenir l’Alzheimer.

El segon dia es va commemo-
rar una data molt especial. I és que 
es compleixen 150 anys de la Taula 
Periòdica, el sistema creat el 1869 
que ordena tots els elements quí-
mics coneguts. La Taula Periòdica 
s’ha convertit en una icona de la 
ciència i la cultura, i la taula se-
gueix sent el cor de la química que 
coneixem avui dia.

És per això que diversos in-
vestigadors i investigadores del 
CEAB es van reunir al Primer 
Casino de Blanes per parlar dels 
elements químics que estudien 

i que són fonamentals per a la 
vida. Maria López va parlar del 
silici. Jordi Pagès i Elena Díaz, 
van tractar del carboni. Con-
cretament, del carboni blau. El 
carboni forma part del diòxid de 
carboni, un dels gasos d’efecte hi-
vernacle. El calci va ser l’element 
que va explicar Iosune Uriz.

I per acabar, l’Enric Sagristà i 
en Xavier Romera van desmun-
tar els mites que hi ha sobre el 
riu Tordera. Durant anys, algunes 
idees errònies sobre el seu funcio-
nament han anat calant en el co-
neixement que creiem tenir sobre 
el riu. Però és la ciència, unida a 
la història i al coneixement natu-
ralista, el què aporta les evidències 

que responen a totes les preguntes: 
com per exemple, per què a l’estiu 

la Tordera no porta aigua o quin 
és el seu estat de conservació. yy

PASSATEMPS

Nursing Now, campanya per apoderar la 
infermeria

MARESME / SELVA

La Corporació de Salut del Ma-
resme i la Selva (CSMS) s’ha unit 
oficialment a la campanya mundial 
Nursing Now (La infermeria ara), 
impulsada pel Consell Internacio-
nal d'Infermeres (CIE) i l'Organit-
zació Mundial de la Salut (OMS), 
que busca enfortir el paper de la 
infermeria en els sistemes sanitaris 
de tot el món.

 
Des de la Direcció d’Infermeria 

de la Corporació s’han marcat qua-
tre línies de treball per alinear-se 
amb els objectius que marca aques-
ta campanya mundial. En primer 
lloc, donar visibilitat al rol de la 
infermeria des de tots els àmbits 
assistencials i apoderar els professi-

onals per aconseguir el reconeixe-
ment de la professió. En segon lloc, 
designar infermeres referents i ges-
tores de casos en l’atenció primària 
i hospitalària per donar resposta 
a les necessitats dels pacients i fa-
miliars des d’una visió més global. 
També fomentar la formació i final-
ment treballar en la difusió de les 
bones pràctiques entre la ciutada-
nia perquè la població conegui on i 
com actua la infermeria. En aquest 
cas, el programes Salut i Escola o els 
tallers d’higiene de mans a les aules, 
en serien dos clars exemples.

  
La campanya Nursing Now vol 

aconseguir que governs, professio-
nals sanitaris i usuaris dels serveis 
valorin més les infermeres i infer-

mers i apostin pel seu lideratge per 
millorar la qualitat dels ciutadans i 
la millora de la salut de la població. 
Cal tenir present que a la infer-
meria hi ha els professionals més 
propers a la comunitat i desenvolu-
pen un paper molt important, tant 
en la promoció de la salut com en la 
prevenció, el tractament i les cures. 
Val a dir que representen gairebé la 
meitat del total de treballadors sa-
nitaris a tot el món.

La iniciativa, que va néixer el 
gener del 2018, s’allargarà fins al 
2020, any en què se celebra el bi-
centenari del naixement de Flo-
rence Nightingale, considerada la 
precursora de la infermeria pro-
fessional moderna. yyPresentació de la campanya. Foto Joan Maria Arenaza

Diversos grups per parlar de la Taula Periòdica. Foto Yoyo
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Presentació de la Lligueta ‘Stick Content’. Foto Aj. Blanes

El Blanesport celebrant l'ascens a Divisió d'Honor. Foto J. Ferrer

Festa grossa al vestidor del Lloret

Lligueta Solidària Stick Content

IV Nit de l’Esport de Blanes

Salvats!

BLANES

Una entitat esportiva d’hoquei 
sobre patins i una fundació que 
lluita contra el càncer infantil, to-
tes dues de Blanes, han unit esfor-
ços i han organitzat un esdeveni-
ment que serà el preàmbul d’una 
gran festa que es farà l’any vinent 
a la vila blanenca. Es tracta d’una 
banda del Club Patí Blanes Atlètic 
i de l’altra d’Amics Joan Petit-Nens 
amb Càncer Fundació, que han 
organitzat la Lligueta Solidària 
Stick Content.

La Lligueta serà el tret de 
sortida de la 20a Festa-Torneig 

Joan Petit 2020 que la Funda-
ció Amics Joan Petit-Nens amb 
Càncer vol fer a la Ciutat Espor-
tiva Blanes l’any vinent. Es tracta 
d’un torneig que cada any s’allot-
ja en una localitat diferent i que, 
després que durant aquests anys 
s’ha esta fent a nivell d’escoleta, 
ara vol donar el salt a la compe-
tició pròpiament dita.

La competició ha començat 
el cap de setmana del 18 i 19 de 
maig, i compta amb la partici-
pació de sis equips que jugaran 
dues lliguetes independents 
en les categories de Prebenja-
mí-Iniciació (nascuts els anys 

2011 i 2012) i Prebenjamí (nas-
cuts els anys 2009 i 2010), de 6 
equips cadascuna. A banda del 
club amfitrió, el Club Patí Blanes 
Atlètic (CPBA), la resta d’equips 
pertanyen al FD Cassanenc, 
Club Patí Breda, Hoquei Platja 
d’Aro i Club Patí Caldes. 

Al llarg de cinc jornades –la 
sisena s’ha reservat perquè es fa-
cin els partits que s’hagin hagut 
d’ajornar-, els diferents equips 
s’enfrontaran en el sistema de 
‘tots contra tots’. La Lligueta Stick 
Content culminarà el dilluns 24 
de juny, quan es farà el lliura-
ment de premis formant part de 
la Festa dels Contes de Sant Joan, 
que organitza la Fundació Amics 
Joan Petit-Nens amb Càncer des 
de fa més de dues dècades i serà 
en el Jardí Botànic Marimurtra. yy

BLANES

La gent de l’esport blanenc s’ha 
tornat a reunir a la Ciutat Espor-
tiva per celebrar la quarta edició 
de la Nit de l’Esport, un format 
que cada any que passa està més 
consolidat. Els seus únics i abso-
luts protagonistes són les entitats, 
homes i dones, nens i nenes que 
practiquen i/o promouen alguna 
disciplina de caràcter esportiu en 
aquesta vila.

En total es van lliurar 55 pre-
mis individuals i col·lectius. Cada 
club proposa el millor equip i el 
seu millor jugador/a de la tem-
porada. L’organització decideix 
una sèrie de mencions especials 
que enguany han estat per a Mar 
Sebastian (patinatge artístic), Ma-

nel Fernández (atletisme), sis pa-
tinadores de Grups Show i Rafa 
Guzmán (extreballador).

Van lliurar els guardons l’al-
calde i els regidors en funcions del 
plenari blanenc.

Després de la part proto-
col·lària, hi va haver el final de 
festa, amb pastís inclòs, fet pel 
també esportista Xavi Marina. 
Va presentar l’acte, com ja és 
habitual el periodista blanenc 
de TV3, Rafel Bagot.

La festa de lliurament de pre-
mis, Nit de l’Esport, està orga-
nitzada per l’Àrea d’Esports de 
l’Ajuntament de Blanes, amb el 
suport d’altres departaments del 

consistori. També es compta amb 
el suport de Tallers Ridaura de 
Blanes, així com del Consell Co-
marcal de la Selva i de la Diputa-
ció de Girona.

L’ANÈCDOTA

El Cadet A del Blanesport 83 de 
futbol sala, millor equip de la seva 
entitat, no va poder recollir el pre-
mi perquè a la mateixa hora era a 
Cervelló jugant el play off d’ascens 
a Divisió d’Honor, la màxima ca-
tegoria d’aquest esport en aquestes 
edats. Després de guanyar la lliga 
havien de superar al Badalona Fut-
sal Iris, en un partit que es va ju-
gar a Cervelló i que va acabar amb 
clara victòria blanenca per 5 a 1, i 
per tant l’ascens de categoria. yy

LLORET DE MAR

El Club Patí Lloret guanya en 
la darrera jornada de l’OK lliga 
al Sant Cugat per 5 a 4 i jugarà 

un any més a la màxima catego-
ria estatal. El Girona també s’ha 
salvat. Aquesta temporada bai-
xaven 4 equips. yy

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

«La lligueta serveix per 
allargar la temporada 

dels jugadors més joves i 
fomentar la solidaritat»

«L’any vinent Blanes 
acollirà la 20a Festa-
Torneig Joan Petit»
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Celebració del títol

Gran Premi Costa Brava Sup Race

Montseny • Costa Brava (MCB)

Rua dels campions. Foto Aj. BlanesPassadís al CD Blanes. Foto Aj. Blanes

Sortida de la prova de Lloret. Foto M.A. Comas

Mapa amb els recorreguts previstos.

BLANES

El CD Blanes ha celebrat l’as-
cens a Segona Catalana. La part més 
vibrant de la celebració va ser la rua 
que va sortir des de la Ciutat Espor-
tiva Blanes fins al centre de la vila, 
amb un autocar descobert. Jugadors 
i equip tècnic van fer un recorregut 
per diversos carrers.

La celebració, però, havia co-
mençat al mateix camp de futbol 
de la Ciutat Esportiva Blanes, poc 
abans que comencés el partit de 
lliga. Els seus contrincants, l’equip 
de la UE Calonge, els van fer el 
passadís d’honor que el CD Bla-
nes va recórrer acompanyat dels 
jugadors base, que feien onejar 
banderes del club. yy

LLORET DE MAR

Lloret de Mar ha acollit una 
de les tres proves del Gran Premi 
Costa Brava Sup Race, la primera 
es va fer a Malgrat de Mar i la ter-
cera i darrera, serà a Blanes.

El tret de sortida, es va donar des 
del Club Nàutic. L’organitzador, Xavi 
Marina, explicava que havien disse-
nyat dos recorreguts, de 4 km (per a 
tot tipus de taules) i un de 9 quilò-
metres (per a taules 12‘6“ i 14‘); és 
a dir, a l’abast de tots els practicants 
d’aquest esport, fos quin fos el seu 
nivell. També va ser molt atractiu 
per al públic en general, amb sortida 
i arribada al mateix Club Nàutic, a la 

platja central de Lloret de Mar.

El nombre d’inscrits va supe-
rar la seixantena, entre els que hi 
havia un bon nombre d’esportis-
tes francesos.

El paddle surf consisteix en 
navegar de peu sobre una taula 
de surf amb l’ajuda d’un rem. La 
prova de Lloret comptava amb un 
recorregut de nou quilòmetres per 
als practicants habituals d’aquesta 
disciplina, mentre hi havia un altre 
recorregut, de quatre quilòmetres, 
pensat per a debutants o persones 
que simplement tenien ganes de 
passar una bona estona. I és que el 

més important, segons l’organitza-
ció, és el bon ambient que es crea 
entorn a la competició, que es com-
plementa amb un sopar.

Dins del Gran Premi Costa Bra-
va Sup Race, la de Lloret és la sego-
na jornada; la primera es va fer a 
l’abril a Malgrat i l’última serà a Bla-
nes el 31d’agost. Les inscripcions 
estan obertes a través de la pàgina 
web del Costa Brava Sup Race.

Els organitzadors han previst 
un total de 600 euros en premis. 
200 euros per als millors en cate-
goria masculina i femenina de 14’’ i 
100 euros per als primers de 12’6’’. yy

SELVA / MARESME / 
VALLÈS ORIENTAL

La MCB és una marxa i pe-
dalada de resistència, no compe-
titiva i solidària, en benefici de 
l’Hospital Sant Joan de Déu i el 
seu projecte #ParaLosValientes 
que té com a objectiu la creació 
del SJD Pediatric Cancer Center 
Barcelona, el centre oncològic 
infantil més gran d’Europa. La 
MCB ens portarà des de Sant 
Marçal fins a Blanes, unint el 
Parc Natural del Montseny i la 
Costa Brava. Es farà el proper 
dia 29 de juny.

Recorregut

- Sortida: 8h a Sant Marçal del 
Montseny.

- Arribada: Blanes (Passeig Ma-
rítim).

- Recorregut: Sempre seguint la 
ruta de la «Tourdera».

- Marxa a peu: vessant de la Tor-

dera / BTT: vessant Riera 
   d’Arbucies.
- Talls de pas: St. Esteve de Pa-

lautordera 6 hores / St. Celoni 
11 hores / Hostalric 17 hores / 
Blanes 20 hores.

Distància i desnivell

- Ruta Riera d’Arbucies BTT: 
64,61 km. Desnivell + 715 m.

- Desnivell negatiu: 1.812 m.
- Ruta Tordera a peu: 74,44 km. 

Desnivell + 527 m.
- Desnivell negatiu: 1.626 m.

Informació de la prova

- montsenycostabrava@gmail.
com o https://www.mont-
senycostabrava.com/

Pediatric Cancer Center

La construcció de l’SJD Pedi-
atric Cancer Center Barcelona, 

un centre pioner a Europa i dels 
més grans del món, ja està en 
marxa gràcies al valor de mol-
tes persones. Ara necessiten do-
nar-li vida amb:

TRACTAMENTS I 
ALLOTJAMENT

Curar i cuidar els valents 
d’aquí i de tot el món és l’objectiu 
principal.Per això finançaran els 
tractaments dels nens amb càncer 
de països menys afavorits i allot-
jaran als valents que vinguin de 
fora de Barcelona, perquè tinguin 
una llar amb les seves famílies 
durant els mesos de tractament.

INVESTIGACIÓ

Necessiten investigació per 
curar millor i amb menys seqüe-
les els càncers que tenen cura i 
per crear nous tractaments per 
als que encara no en tenen. 

PROGRAMES QUE FACILITIN 
LA VIVÈNCIA DE LA 
MALALTIA

Els valents han de seguir es-
sent nens; per això aportaran 

activitats de distracció, suport 
psicològic i equipaments que 
facilitin el seu dia a dia, per hu-
manitzar el centre i ajudar a re-
duir l’ansietat dels valents i les 
seves famílies. yy
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Lloret Formula WeekendCatalà de llaüt 
mediterrani

Els ral·lis tornen a Lloret de Mar

Lloret es va omplir de cotxes de luxe. Foto M.A. Comas

Un dels dos podis. Foto Rem Santa Cristina

Presentació del nou ral·li. Foto Aj. Lloret

LLORET DE MAR

Lloret de Mar ha tornat a or-
ganitzar una nova edició del Llo-
ret Formula Weekend, un cap de 
setmana temàtic al voltant del GP 
F1 de Barcelona 2019 que acull el 
Circuit de Barcelona-Catalunya. 
El divendres, a l’aparcament de 
sa Caleta, arrencà l’esdeveniment 
amb un espectacle de conducció 
on diferents pilots de trial i stunt 
van mostrar les seves acrobàci-
es sobre la moto. L’endemà, els 
assistents van poder gaudir d’un 

espectacle a càrrec de diferents 
cotxes esportius i de competició 
de la mà de reputats pilots.

A banda, durant tot el cap 
de setmana, a diversos espais de 
primera línia de mar oferien di-
ferents propostes lúdiques per a 
les famílies com són el Karting 
Experience, amb un circuit de 
kàrting; un espai comercial on 
poder adquirir diferents mar-
xandatge vinculat al motor; una 
espectacular exposició de cotxes 

esportius i una zona de simula-
dors de carreres. També es tornà 
a oferir l’oportunitat de conduir 
vehicles esportius d’alta gamma.

El regidor de Promoció Eco-
nòmica, Jordi Orobitg, explicava: 
“El Lloret Formula Weekend és 
un esdeveniment consolidat i de 
referència al nostre calendari que 
atreu un nombrós públic, i va en 
la línia d’oferir activitats d’alt va-
lor afegit els 365 dies de l’any.” yy

LLORET DE MAR

El Club de Rem Santa Cristi-
na ha participat al Català de Llaüt 
amb cinc equips: 2 de cadet mas-
culí, veterans femení i masculí, 
i l’absolut masculí aconseguint 
dues medalles.

Els dos equips de l’escola del 
club han assolit la 2a posició a la 
1a mànega (l’equip 2) i el millor 
temps a la 2a (l’equip 1), classifi-
cant-se ambdues tripulacions per 
a la final, en la qual han obtingut 
la 2a posició (l’equip 1) i, per tant, 
medalla de plata del Campionat i 
la quarta posició (l’equip 2). 

L’equip absolut masculí, va 
dominar còmodament la seva 
mànega i ha obtingut la prime-
ra posició, per davant de C.N. 
Badalona i V.E. Vogadors Cam-
brils. Ha assolit el millor tercer 
registre total de tots els equips i 
amb aquest temps s’ha classifi-
cat per a la final A. En la mànega 
definitiva, han obtingut la ter-
cera posició i, per tant, medalla 
de bronze del Campionat. 

Ara començarà la Lliga Cata-
lana de Llagut. Serà el proper 16 
de juny a Arenys de Mar. yy

LLORET DE MAR

L’Ajuntament de Lloret de 
Mar, amb la responsabilitat or-
ganitzativa de V-Line Org, recu-
pera l’automobilisme de carrete-
ra a la vila en organitzar, els dies 
7 i 8 de febrer de 2020, el que 
serà 7è Rally Lloret de Mar, pro-
va de velocitat i regularitat per a 
cotxes moderns i clàssics i també 
per a Legends.

Després d’un parèntesi sense 
organitzar cap cursa de motor, 
però en el que la població no ha 
deixat mai de respirar automobi-
lisme i ral·lis, un tipus d’activitat 
que al llarg dels anys i les dècades 
l’ha convertit en un enclavament 
mític, Lloret de Mar reprèn el seu 
idil·li amb els ral·lis amb l’objec-
tiu de consolidar aquesta prova 
sense marcar-se cap límit, ni de 
temps ni de tipus de ral·li a de-
senvolupar de cara al futur.

Amb la col·laboració dels cor-
responents clubs organitzadors, 
Lloret de Mar compta amb un 
passat històric importantíssim en 
aquest món. Va ser la seu durant 
molts anys del Rally Costa Brava 
en els temps mítics del Campio-
nat d’Europa, per al que va pun-
tuar amb màxim coeficient des de 
l’any 1972 fins a 1990, accedint a la 

puntuabilitat mundial l’any 1991 
i acollint durant 14 anys ininter-
romputs la seu del Campionat del 
Món de l’especialitat.

Paral·lelament, la població no 
es va oblidar de l’automobilisme 
de format més petit. A més d’al-
gunes edicions de ral·lis de terra 

d’abast estatal, també va ser la seu 
a partir de 1989 del Rally Lloret 
de Mar-Costa Brava, puntuable 
per al Campionat de Catalunya 
de l’especialitat. 

Per Jaume Dulsat, alcalde en 
funcions de Lloret de Mar: “Or-
ganitzar de nou el Rally Lloret 

de Mar és una novetat, però en el 
fons del què es tracta és de tor-
nar a ser l’epicentre de l’esport del 
motor. Mai hem volgut deixar 
els ral·lis, el que passa és que per 
circumstàncies puntuals potser 
hem hagut d’aixecar el peu i no 
posar-hi tant gas a la nostra tra-
dicional vinculació amb ells”.

Jordi Orobitg, regidor de Pro-
moció Econòmica en funcions, 
destaca que ”Lloret sempre ha 
tingut vinculació amb el món dels 
ral·lis. Després d’anys d’una gestió 
econòmicament sobredimensio-
nada pel retorn obtingut, l’aturada 
ha permès redefinir conceptual-
ment l’esdeveniment”.

Francesc Gutiérrez, màxim 
responsable de V-Line Org: “No 
podem tenir a les nostres mans 
un millor projecte amb el qual 
estrenar la temporada de 2020. 
Lloret de Mar ho vol... i nosaltres 
també! Farem un gran ral·li, amb 
la base de l’anterior Rally Lloret 
de Mar que es va fer fa 25 anys 
però amb una gran tradició ral-
lística al darrera”.

V-Line Org. ha previst dues 
etapes, a concretar els properes 
mesos. La primera, el divendres 
7 de febrer, dia en que també es 
realitzaran les verificacions i el 
shakedown o tram de proves, i una 
segona el dissabte 8 de febrer. Una 
altra de les grans novetats serà un 
tram espectacle que tindrà lloc a 
Lloret de Mar i el parc d’assistèn-
cia situat al passeig Camprodon 
i Arrieta, juntament amb el parc 
tancat i el podi que s’ubicaran just 
davant de la plaça de la Vila. yy
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L’AGENDA                                                     

LLORET DE MAR

DIES 7 I 8
ACTES DE COMMEMORACIÓ 
700 ANYS PARRÒQUIA SANTA 
MARIA

DEL 7 AL 9 
LLEGENDES EN FAMÍLIA

DIA 7
FESTA “BLANES CANTA AL 
MAR”. Passeig de la Mestrança. 
de 9.30 a 12 h.

DIES 8 I 9
TASTABLANES 

DIA 8
VISITA GUIADA “EL REBOST 
DE MARIMURTRA”.
A les 10 i a les 10.30 h i dia 9 a 
les 10.30 i a les 12 h.

DIA 9
DIA DE LA MARE.Banda Co-
bla Col·legi Santa Maria Cercavila 
carrers del centre. A les 11 h.

DIA 15
AUDICIÓ ALUMNES CANT. Ban-

da i Cobla Col·legi Santa Maria 
Plaça Espanya. A les 11.30 h

FESTIVAL DE JOTAS EN VERA-
NO. Teatre de Blanes. a les 19 h.

DESFILADA DE MODELS BLA-
NESMODA. ABBC.
C/ Raval entre rambla Joaquim 
Ruyra i plaça Verge Maria. A les 
20 h.

DIA 16
BALL (EN)CANTAT
Esbart Joaquim Ruyra / Teatre de 
Blanes. A les 17.30 h.

DEL 21 AL 23 I DEL 28 AL 30
FIRA D’ARTESANIA.
Passeig Pau Casals

DIA 22
MOSTRA GASTRONÒMICA I 
FESTA DE LA DIVERSITAT. Plaça 
Biblioteca Comarcal. A les 11 h.

GENT DE MAR
Comèdia del món de la pesca. Te-
atre de Blanes. A les 19 h.

DIA 23
CATIFES DE FLORS NATURALS 
Església Santa Maria i carrers del 
centre. Tot el dia.

I FIRA DEL DISC DE LA PLAN-
TERA 2019.
Avinguda Catalunya-La Plantera. 
De 9 a 18 h.

DIA 24
17A EDICIÓ CONTES DE SANT 
JOAN
Jardí Botànic Marimurtra. A les 
19 h.

DEL 25 AL 28
JORNADES GASTRONÒMIQUES 
PARTICIPATIVES DEL MAR A LA 
CUINA (NENS + 6 ANYS). Llotja de 
Blanes. de 9 a 13 h.

DIA 28
LICEU A LA FRESCA “TOSCA”.
Plaça Dies Feiners. A les 22 h.

DIA 29
DESFILADA DE VESTITS DE 
PAPER. Plaça Espanya. A les 16 h.

III CICLE DANSA AL CARRER. 
BALLADA FOLK.
Banc músics. A les 22 h.

SOPAR SOLIDARI DAPAONG 
TOGO.
C/ Francesc Macià. De 19 a 24 h.

BIBLIOTECA COMARCAL

DIA 10
CONFERÈNCIA EXPLICATIVA 
DE L’ÒPERA TOSCA DE GIACO-
MO PUCCINI A CÀRREC DE 
POL AVINYÓ.
Sortida al Liceu el dia 17. A les 20 
h a la Sala Roberto Bolaño.

DE L’11 AL 20
EXPOSICIÓ EURONET 50/50.
Al primer pis.

DEL 14 AL 28
EXPOSICIÓ: QUI EMBRUTA EL 
MAR? I CADA GOTA COMPTE.
Al vestíbul.

DIA 14
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE:

I, tanmateix, va ser una nena de 
Cornèlia Abril. A les 19 h a la Sala 
Roberto Bolaño.

CONTES DE POOOOR amb La 
Minúscula. A les 21.30 h a la Sala 
Infantil.

DIA 17
XERRADA REIKI I CHI KUNG 
PER AL BENESTAR HOLÍSTIC 
amb Gabriel Gallard de l’Associa-
ció Sanat Kumara. A les 19 h a la 
Sala Roberto Bolaño.

DIA 20
XERRADA TALLER: LABORATO-
RI DE NUTRICIÓ: El nen que no 
menja i el que menja massa amb 
Isolda Vila, Nutricionista sensori-
al. a les 15.15 h a la Sala Rober-
to Bolaño.

DIA 27
DONACIÓ DE SANG.
De 16 a 20 h i dia 28 de 10 a 14 h 
i de 16 a 20 h a la planta baixa.

BLANES

DE L’1 AL 28
EXPOSICIÓ AR(C)TUAL
Sala d’exposicions de la Casa de 
la Cultura.

DE L’1 AL 30
EXPOSICIÓ EL TREBALL DE LES 
DONES A LLORET.
Arxiu Municipal- C/Josep Lluhí, 
24 10-14 h. 

DIA 6
CONCERT DE GUITARRA 
ESPANYOLA.
Església Parroquial de Sant 
Romà. 21 h. Preu: 10 €.

DIES 7 I 8
AULA MUNICIPAL DE TEATRE
Teatre de Lloret. 21 h.

DIA 7
VISITA GUIADA CEMENTIRI 
D’ÀNIMES
Cementiri. 21.30 h. Gratuït.

DIA 8
RUTA INDIANA – CAN FONT
Museu del Mar. 10 h (castellano). 
Preu: 5 € / 2,50 € (15, 22 i 29).

SORTIDA GUIADA SNORKEL. 
Casa del Mar-Fenals. 10 h.
Preu: 10 €. (15, 22, 29).

MARXA NÒRDICA CAMÍ DE 
RONDA SUD
Museu del Mar. 10-12 h. Preu: 5 €

FIRA ALIMENTÀRIA
PRODUCTES ARTESANS
Plaça de la Vila. 16  - 20.30 h

TALLER D’HAVANERES

Capella dels Sants Metges.
17.30-19.30 h. (15, 22, 29)

VISITA GUIADA NOCTURNA
Can Font. 21h. Preu: 5/2,50€ (ca-
talà). Inscripcions Museu del 
Mar. (15, 22 i 29).

DIES 8 I 9
HOLA FAMÍLIES
Plaça de la Vila. 10  - 20 h.

DIA 9
TROBADA VEHICLES CLÀSSICS
Plaça de la Riera -Revolution. 9-14 h.

IV VERMUT-JAZZ
Terrassa del Teatre. 12 h.

DEL 9 AL 11
VI FESTIVAL INTERNACIONAL
DE LA CANCÓ LÍNIES DEL DESTÍ” 
Plaça de la Vila. 20- 22 h.

DIA 13
CONCERT DE GUITARRA ESPA-
NYOLA. Església Parroquial Sant 
Romà. 21 h. Preu: 10 €

NITS DE PIANO AMICS DE LA 
MÚSICA.
Concert el so de la llum. Teatre 
Municipal. 21 h.

DIA 14
VISITA GUIADA CEMENTIRI
HERÈNCIA DE LES AMÈRIQUES
Cementiri. 21 h. Inscripcions: 
Museu del Mar. 

VISITA GUIADA CEMENTIRI 
D’ÀNIMES.
Cementiri. 21.30 h. Gratuït. Ins-
cripcions Museu del Mar.

DEL 14 AL 16
IX FIRA DELS AMERICANOS
Plaça de la Vila- Passeig Jacint 
Verdaguer. 10  - 23.30 h 

VISITA GUIADA MEMÒRIES DEL 
PASSAT.
Can Font. 21 h. Preu: 5 / 2,50 €. 
Ins. Museu de Mar.

SARDANES COBLA LA BISBAL 
JOVE.
Plaça de l’Església. 22 h.

DIA 16
RUTA INDIANA – CAN FONT
Museu del Mar. 10 h (cast) 12 h 
(cat). Preu: 5 € / 2,50 €.

VISITA GUIADA MEMÒRIES DEL 
PASSAT.
Can Font. 21h. Preu: 5 / 2,50 €. 
Ins. Museu de Mar.

FESTIVAL DE BALLET ESCOLA 
ALIRA.
Teatre de Lloret. 18 h.

DIES 17 I 18
FESTIVAL BUEN VIAJE.
Plaça de la Vila. 19  - 22.30 h.

DIA 20
CONCERT DE GUITARRA 
ESPANYOLA.
 Església St. Romà. 21 h.
Preu: 10 €.

NITS DE PIANO. Teatre Munici-
pal-sala Assaig. 21 h.

FESTIVAL FIESTALÒNIA. Plaça 
de la Vila. 21 h.

FESTIVAL BUEN VIAJE
DE MÚSICA-DANSA.
Plaça de la Vila. 19 h.

DIA 21
CONFERÈNCIA
ELS TERCIARIS A LLORET 
per Joan Domènech.
Club Marina Casinet, 20 h.

DIA 22
VISITA GUIADA CEMENTIRI 
D’ÀNIMES.
Cementiri. 21.30 h. Gratuït. Ins-
cripcions Museu del Mar.

CONCERT GRUP NORUEG
Skrova Skole-Og Ungdomskorps. 
Roca d’en Maig. 16 h.

SARDANES COBLA FLAMA DE 
FARNERS.
Plaça de la Vila. 22 h.

CATIFES PROCESSÓ DE CORPUS 
CHRISTI.
Parròquia Sant Romà. 17- 20.45h 
(processó)

DIA 23
ARRIBADA DE LA FLAMA DEL 
CANIGÓ.
Plaça de la Vila. 

DIA 24
FESTIVAL CAMPAMENTS 
TODES. Roca d’en Maig. 20 h.

DIA 25
CONCERT GRUP NORUEG
Skrova Skole-Og Ungdomskorps. 
Desfilada al passeig. Plaça de la 
Vila. 18 h.

DIA 26
FESTIVAL MONÒLIT
Roca d’En Maig. 19 h.

FESTIVAL FIESTALÒNIA
Plaça de la Vila. 21 h.

DEL 26 AL 28
FESTIVAL FOLKLÒRIC
INTERNACIONAL
Plaça Pere Torrent. 19-21 h.

DIA 27
NITS DE PIANO
Amics de la música, cançons ma-
rineres. Teatre Municipal. 21 h.

CONCERT DE GUITARRA 
ESPANYOLA.
Església Parroquial Sant Romà. 
21 h. Preu: 10 €.

DIA 28
VISITA GUIADA CEMENTIRI 
D’ÀNIMES.
Cementiri. 21.30 h. Gratuït. Ins-
cripcions Museu del Mar.

ÒPERA A LA FRESCA TOSCA
Pati de la Biblioteca. 22h

FESTA POPULAR BARRI 
PESCADORS.
Revetlla Sant Pere - Cantada 
D´Havaneres - Cremat. Barri dels 
Pescadors. 22 h.

DIA 29
DIADA CASTELLERA
Plaça de la Vila. 19 h.

SARDANES COBLA JOVENÍVO-
LA DE SABADELL.
Plaça de l’Església. 22 h.
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DIA 5

PINEDA DE MAR
CURS DE CREIXEMENT 
PERSONAL. Local Canviem, 
19.30 h.

CLOENDA. Del projecte Lecxit, 
conte dibuixat amb capses de 
cartró. Biblioteca Serra i Moret, 
17.30 h.

CALELLA
CONFERÈNCIA: La castellanitza-
ció del català a partir d’una dot-
zena d’exemples morfosintàctics. 
Casal l’Amistat, 18.30 h.

21A EDICIÓ DE L’SCREAMIN 
FESTIVAL.
Fàbrica Llobet-Guri, 20 h.

DIA 6
PINEDA DE MAR
TALLER de plantes aromàtiques i 
elaboració d’encens. Centre Cívic 
Poblenou, 17.30 h.

CALELLA
XERRADA: Ajudem a comunicar 
el que no sé expressar amb pa-
raules. Sala de Juntes de l’Hospi-
tal Sant Jaume, 15.15 h.

XERRADA: Aliments refrescants. 
Seu de l’Associació Dones de Ca-
lella, 17.30 h.

21A EDICIÓ DE L’SCREAMIN 
FESTIVAL.
Fàbrica Llobet-Guri, 20 h.

DIA 7
PINEDA DE MAR
47A ROMERIA. Cercaviles de la 
carreta amb el Sinpecado de la 
Hermandad del Rocío de Catalu-
nya. Sortida del carrer Benavent, 
41, 16 h.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: Asi-
metrías del fuego, Biblioteca Ser-
ra i Moret, 20 h.

CALELLA
TALLER DE DEFENSA PERSO-
NAL. Seu de l’Associació de do-
nes de Calella, 10 h.

CONCERT MARINER: La Miner-
va canta al Mar, a càrrec dels 
nens i nenes de tercer curs de 
l’Escola la Minerva. Passeig Ma-
nuel Puigvert, 10.30 h.

CURS DE GESTIÓ EMOCIONAL 
PER A CUIDADORS: Qui cuida 
a qui cuida? Seu del Club Social 
l’Encenall. 17 h.

XERRADA: Descobrir el teu perso-
natge a través de les faules. 19 h.

TALLER: Vine a descobrir el tea-
tre. Seu de l’Associació Dones de 
Calella, 19 h.

21A EDICIÓ DE L’SCREAMIN 
FESTIVAL.
Fàbrica Llobet-Guri, 20 h.

TORDERA
CURS: Novetats en el registre ho-
rari. Què cal saber? Aula de forma-
ció de Promoció Econòmica, 15 h.

MALGRAT DE MAR
TALLER: Gira, gira, molinet. Bibli-
oteca, 18 h.

DIA 8
PINEDA DE MAR
VIU PINEDA. Amb jocs gegants 
de fusta i tallers gratuïts. Plaça Es-
panya, de 10 a 14 i de 16 a 20 h.

EXCURSIÓ: Biblioteca, porta del 
Parc: Vall Riera de Pineda, passe-
jada de descoberta del Parc del 
Montnegre i Corredor. Biblioteca 
Serra i Moret, 10 h.

CATALUNYA HOLA FAMÍLIA:
- Ruta gratuïta amb el trenet. 
Plaça Espanya i Centre Històric, 
d’11 a 14 i de 17 a 19 h.
- Descobreix el cor de la Pineda 
amb en Dragut. Ruta guiada pel 
centre històric. Oficina de Turis-
me, 12 h.
- Tallers familiars i inflables.
Plaça Espanya, d’11 a 14 i de 17 
a 19 h.

TEATRE: La Mostreta. Tot el dia, 
a la Sala Gran del Centre Cultural 
i Recreatiu.

PASSEJAR ÉS VIURE. Al local 
Canviem, 11 a 14 h.

SHOPPING NIGHT. Plaça Espa-
nya, de 17h a 24 h.

SESSIÓ NOCTURNA LIGHTPAIN-
TING. Tècnica fotogràfica que 
consisteix en dibuixar-pintar amb 
la llum. Associació fotogràfica 
Pineda, 21 h.

CONCERT: Las Migas.
Auditori, 22 h.

CALELLA
FESTIVAL DEL PROGRAMA ES-
PORTIU FUTBOLNET.
Camp de Futbol de Mar. 10 h.

FESTIVAL DE PARTINATGE AR-
TÍSTIC de l’APA Alt Maresme. Zona 
esportiva La Muntanyeta, 18 h.

21A EDICIÓ DE L’SCREAMIN 
FESTIVAL
Fàbrica Llobet-Guri, 20 h.

INAUGURACIÓ DEL 39è TOR-
NEIG INTERNACIONAL 
D’HANDBOL COSTA DEL MA-
RESME. Pavelló Municipal d’Es-
ports Parc Dalmau, 21 h.

SANTA SUSANNA
FESTIVALET. Akäshia. El viatge 
de la llum, d’El Cau de l’Unicorn. 
Sala Polivalent del Centre Cívic, 
18.30 h.

MALGRAT DE MAR
SHOPPING NIGHT. Amb botiga al 
carrer i espai gastronòmic. 18 h.

PALAFOLLS
TEATRE: La mort, una qüestió de 
vida. Casal de la dona, 19.30 h.

25 ANIVERSARI ESPLAI EL PAS. 
Tot el dia. Xocolatada, tallers, 
cançons, teatre, etc.

DIA 9
PINEDA DE MAR
APLEC DE L’EROLA A HORTSA-
VINYÀ.
- A les 8 h, ruta guiada pel Camí 
de les Costes. 
- A les 10 h, Mercat artesà, actu-
ació de Ràdio Kuartet, sardanes, 
missa, goigs de l’Erola i actuació 
de la Coral d’Hortsavinyà i The 
Sun Cats.

CATALUNYA HOLA FAMÍLIA:
- Ruta gratuïta amb el trenet.
Plaça Espanya i Centre Històric, 
d’11 a 14 i de 17 a 19 h.
- Descobreix el cor de la Pineda 
amb en Dragut. Ruta guiada pel 
centre històric. Oficina de Turis-
me, 12 h.
- Tallers familiars i inflables.
Plaça Espanya, d’11 a 14 i de 17 
a 19 h.

TEATRE: La Mostreta. Tot el dia, a 
la Sala Gran del Centre Cultural i 
Recreatiu.

CINEMA: Bohemian Rhapsody. 
Auditori, 18 h.

CALELLA
CELEBRACIÓ DE LA SETMANA 
DE LA NATURA amb una neteja 
de l’entorn del paratge de les Tor-
retes i el Far. Esplanada del pàr-
quing del Far, 9 h.

NUTRISPORT TRICIRCUIT CALE-
LLA de Triatló i Triatló infantil.
Riera Capaspre, 9 h.

39È TORNEIG INTERNACIONAL 
D’HANDBOL COSTA DEL MA-
RESME. Pavelló Municipal d’Es-
ports Parc Dalmau, 9 h.

SIDRAL SOLIDARI 2019. Posa el 
filtre lila! Per la igualtat, tria Co-
merç Just! Passeig de Manuel 
Puigvert, 11.30 h.

ARROSSADA POPULAR. 
Passeig Manuel Puigvert, 14 h.

CONCERT DE FINAL DE CURS de 
l’Escola de Música Can Llobet, 
Plaça de l’Ajuntament, 19 h.

PALAFOLLS
CURSA POPULAR DE PALAFOLLS. 
Davant del Palauet, 9.30 h.

FESTIVAL DANSA DEL VENTRE. 
Teatre de Palafolls, 19.30 h.

DIA 10
CALELLA
39È TORNEIG INTERNACIONAL 
D’HANDBOL COSTA DEL MA-
RESME. Pavelló Municipal d’Es-
ports Parc Dalmau, 9 h.

TALLER DE MEMÒRIA NIVELL I. 
Local del c. Doctor Vivas, 152. 16 h.

PALAFOLLS
XERRADA: ‘Els adolescents... po-
den ser encantadors!?’ Biblioteca 
de l’INS Font del Ferro. 19 h.

DIA 11
CALELLA
39È TORNEIG INTERNACIONAL 
D’HANDBOL COSTA DEL MA-
RESME. Pavelló Municipal d’Es-
ports Parc Dalmau, 9 h.

XERRADA: Deterioració cogniti-
va, detecció i maneig a casa. Aula 
d’Educació Sanitària del CAP Ca-
lella, 16 h.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: El fill 
de l’italià de Rafel Nadal. Pati de 
la Biblioteca Can Salvador de la 
Plaça, 19 h.

TORDERA
CLUB DE LECTURA: L’escriptura 
secreta de Sebastian Barry. Bibli-
oteca, 18.30 h.

DIA 12
CALELLA
CONFERÈNCIA: L’impacte de les 
havaneres a l’Europa romàntica: 
la sensualitat d’un ball, la moder-
nitat d’una cançó.

DIA 13
PINEDA DE MAR
XERRADA: La hipertensió arterial. 
Centre Cívic Problenou, 17.30 h.

CALELLA
MISSA PELS DIFUNTS del carrer 
de Sant Antoni. Església de l’Es-
cola Pia, 8 h.

TARDES DE TERTÚLIA amb el co-
mentari ‘El tramvia groc’. Bibliote-
ca Can Salvador de la Plaça, 18 h.

ACCIÓ PREFORMATIVA ‘Desig 
per(z)ones. Plaça de l’Església, 
18.30 h.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: Entre 
el cel i la terra, de Gerard Quin-
tana, amb la presència de l’autor. 
Pati de la Biblioteca Can Salvador 
de la Plaça, 19 h.

CÀNTIC DELS GOIGS AL SANT. 
Carrer Sant Antoni, 21 h.

DIA 14
PINEDA DE MAR
STORYTIME: Per a nens i nenes 
de 3 a 10 anys. Biblioteca Serra i 
Moret, 18 h.

ACTUACIÓ dels Combos de l’Es-
cola Municipal de Música, Cafe-
teria Can Comas, 19 h.

TEATRE: Va de impros. A càrrec 
del grup Teiatrerus. Espai Sindi-
cat, 21 h.

CONCERT. D’alumnes i professors 
de l’Escola Municipal de Música. 
Cafeteria Can Comas, 22 h.

CALELLA
CURS DE GESTIÓ EMOCIONAL 
PER A CUIDADORS. Qui cuida 
el que cuida? Club Social l’Ence-
nall, 17 h.
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ESPECTACLE: Bravo per la Músi-
ca, dels Amics de la Música del 
Casal d’avis de Poble Nou. Sala 
Mozart, 21 h.

FESTA MAJOR DE SANT QUIRZE 
I SANTA JULITA. Del 14 al 17 de 
juny. Programació a la web www.
calella.cat

TORDERA
SARDANES. Plaça de l’Església, 
cobla Tres Vents, 22 h.

MALGRAT DE MAR
STORY TIME: A present for 
Granny. Biblioteca, 18 h.

PALAFOLLS
CICLE DE CONVERSES. Biblioteca 
Enric Miralles, 20 h.

4DJAZZ. Amb Yara Beilinson, Da-
nilo Pinheiro, Pablo Cruz i Sa-
muel Passos. Teatre de Palafolls, 
20.30 h.

DIA 15
PINEDA DE MAR
NIT DE MONÒLEGS. Plaça de 
l’Urb. Can Feliu de Manola, a par-
tir de les 18 h.

TALLER: Ikebana d’ocells i flors 
amb materials naturals. Local 
Canviem, 19 h.

TEATRE: De tardes; 6 històri-
es amb final feliç, Espai Sindicat, 
19 h.

VII TROBADA DE FERES-25È ANI-
VERSARI DRAC DRAGUT. Al barri 
de Poblenou, de 19 a 22.30 h.

SORTIDA per fotografiar la posta 
de sol i la lluna. Aparcament de 
la Mina, 20 h.

CALELLA
SOPAR DELS VEÏNS del carrer 
amb motiu de la celebració de 
Sant Antoni. 21 h.

SANTA SUSANNA
FESTIVALET. Els Cistells de la 
Caputxeta, de Samfaina de Co-

lor. Sala polivalent del Centre Cí-
vic, 18.30 h.

DIA 16
CALELLA
TIRADA A L’ART. Platja Gran, 8 h. 

VIES BRAVES. Natació guiada per 
Calella. Platja de Garbí, 8.30 h.

PALAFOLLS
TEATRE: Festival de teatre juve-
nil a càrrec de l’alumnat del taller 
de teatre del Casal de la Dona. 
Teatre de Palafolls, matí.

PASSEJADA. Església de Sant 
Genís de Palafolls. 10 h.
 
BALLADA. Al Casal d’avis, 12 h.

DIA 17
PINEDA DE MAR
CLOENDA de l’exposició fotogràfi-
ca. Biblioteca Serra i Moret, 20 h.

CALELLA
INICI DEL FESTIVAL DE 
FOLKLORE Ciutat de Calella. 
Fins al divendres 28 de juny, hi 
haurà actuacions cada dia a la 
plaça de l’Ajuntament i a la cape-
lla de Sant Quirze i Santa Julita.

DIA 18
MALGRAT DE MAR
XERRADA: Antonio Vivaldi, el 
gran retratista de la natura. Bibli-
oteca, 19.30 h.

DIA 19
PINEDA DE MAR
AVUI TERTÚLIA, amb el llibre 
Relatos d’Edgar Allan Poe. Biblio-
teca Serra i Moret, 17 h.

TROBADA del club de lectura. Es 
comentarà l’obra De sobte tru-
quen a la porta. Etgar Keret. Bi-
blioteca Serra i Moret, 20.30 h.

CALELLA
HORA DEL CONTE Famílies, un 
conte sobre la diversitat familiar. 
Biblioteca Can salvador de la Pla-
ça, 18 h.

MALGRAT DE MAR
TALLER: Sons per a nadons: ta-

ller sensorial de massatge sonor. 
Biblioteca, 17.30 h.

DIA 20
PINEDA DE MAR
ESPECTACLE: Donem-li una vol-
ta al cos. Amb el grup Xiula. Esco-
la Antoni Doltra, 11 h.

XERRADA. A càrrec del Grup 
Ona Lactància. Centre Cívic Po-
blenou, 17 h.

HORA DEL CONTE per a petits 
lectors: La granja no s’adorm. Bi-
blioteca Serra i Moret, 17.30 h.

CALELLA
XERRADA: Hàbits saludables. 
Sala de Juntes de l’Hospital Sant 
Jaume de Calella, 15.15 h.

MALGRAT DE MAR
TALLER: Belluga’t i relaxa’t: jocs 
musicals. Biblioteca, 17.30 h.

PALAFOLLS
INAGURURACIÓ DE LA TEM-
PORADA DE PISCINA. 

DIA 21
PINEDA DE MAR
XERRADA-TALLER: Los 4 acuer-
dos. Local Canviem, 20 h.

MOSTRA JOVE DE TALENT 
PINEDENC. Auditori.

JAZZ VERMUT. A la Cafeteria de 
Can Comas, 22 h.

CALELLA
CALELLA FILM FESTIVAL. Sala 
Mozart i a la Platja Gran. Cada 
dia, fins al 29 de juny.

SANTA SUSANNA
FESTIVAL DEL SOLSTICI.
Can Ratés. A partir de les 18 h. 
Espectacles familiars i Hotel 
Cochambre.

TALLER: Vine a descobrir el te-
atre. Associació Dones de Cale-
lla, 19 h.

PALAFOLLS
4DJAZZ AMB WOMBLUES. Tea-
tre de Palafolls, 20.30 h.

DIA 22
PINEDA DE MAR
CONCERT D’ANIVERSARI DE LA 
CORAL PINEDENCA, Escola Sant 
Jordi, 20 h.

SANTA SUSANNA
FESTIVAL DEL SOLSTICI.
Can Ratés. A partir de les 18 h. 
Espectacles familiars i Pep Plaza.

PALAFOLLS
NIT D’ORACLES. Fòrum Palatio-
lo. 18 h.

PORTES OBERTES al Club Patí 
Palafolls. Palauet, 18 h.

ANIVERSARI RÀDIO PALAFOLLS. 

Amb l’actuació de Hotel Cocham-
bre. Plaça de Poppi, 23 h.

DIA 23
PINEDA DE MAR
MISSA ROCIERA. Capella de Les 
Creus, 10 h.

AUDICIÓ DE SARDANES. Plaça 
Mèlies, 19 h.

SANTA SUSANNA
REVETLLA DE SANT JOAN.
Can Ratés. A les 20.30

30A FESTA DE L’ARROSSADA A 
PEQUÍN. Plaça d’Espanya, migdia.

CONCENTRACIÓ de vehicles i 
inici del recorregut pels carrers 
de la ciutat. Rierany dels Frares, 
20.30 h.

REBUDA DE LA FLAMA DEL CA-
NIGÓ. Recollida a Malgrat de 
Mar i encesa del peveter. Passeig 
de Manuel Puigvert, 21.15 h. Des-
prés lectura, encesa de foguera i 
sopar popular.

TORDERA
REVETLLA DE SANT JOAN. Pla-
ça de l’Església, 22 h. Amb arri-
bada de la Flama del Canigó i sar-
danes.

PALAFOLLS
SEVILLANES. Teatre de Palafo-
lls, matí.

DIA 24
PINEDA DE MAR
RECITAL D’ÀRIES, D’ÒPERA I 
CANÇÓ ITALIANA: Sant Joan Lí-
ric. Espai Sant Jordi, 19 h.

CALELLA
FESTIVAL DE PATINATGE ARTÍS-
TIC 2 del CP Calella. Zona espor-
tiva la Muntanyeta, 20 h.

DIA 25
PALAFOLLS
CLUB DE LECTURA. Biblioteca 
Enric Miralles. 19 h.

DIA 26
CALELLA
INICI DEL CURS DE PREMONI-
TORS/ES d’activitats de lleure in-

fantil i juvenil. Espai Jove, 10 h.

DIA 27
CALELLA
TALLER DE MEMÒRIA. Bibliote-
ca Can Salvador de la Plaça. 18 h.

XERRADA: La maternitat com a 
arquetip. Associació Dones de 
Calella, 18 h.

DIA 28
PINEDA DE MAR
SOPAR FÒRUM. Al Local Canvi-
em, 20 h.

LICEU A LA FRESCA. Plaça Espa-
nya, 22 h.

CALELLA
XERRADA: El col·lectiu LGTBI a 
l’Àfrica. Una altra realitat. Bibli-
oteca Can Salvador de la Plaça, 
18 h.

CONCERT: Delicada. Amb Elena 
Gadel. Dins a la programació del 
NEC’19. Al Far, 22 h.

TORDERA
SARDANES. Plaça de l’Església, 
22 h.

PALAFOLLS
4DJAZZ. Violeta Curry. Teatre de 
Palafolls, 20.30 h.

DIA 29
CALELLA
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ 
TEMPORAL Quim Botey, passió 
per la fotografia. Sala d’Exposici-
ons de l’Ajuntament Vell. 19 h.

REVETLLA POPULAR DE CAN 
XENA. Carrer Església, 20 h.

MARXA NOCTURNA. Passeig de 
Manuel Puigvert, 21 h.

DIA 30
CALELLA
ACTUACIÓ DE DANSA INFAN-
TIL I JUVENIL de l’Escola Bi-
lans-Estudi de dansa de Calella. 
Sala Mozart, 18 h.

AUDICIÓ DE SARDANES. Pas-
seig de Manuel Puigvert, 19.30 h.
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ECONOMIA LOCAL

Premi a Forn Noè

Ecotel a Lloret de Mar

Havaneres a Cala Bona

La coca i el trofeu rebut

Façana d’Ecotel a Lloret de Mar

El restaurant i la platja de Cala Bona

BLANES - LLORET DE MAR
El Forn Noè ha guanyat el primer 

premi del concurs “La millor coca de 
Sant Joan”.

El Forn Noè forma part de la ruta del 
bon pa, un total de 62 establiments que 
formen el llistat dels millors forns de 
Catalunya, on es valora tant la bona ela-
boració del pa tradicional al seu obrador 
com el bon tracte amb el  client.

A més el dia 21 de maig, un jurat for-
mat per professionals del sector va con-
cedir a Joaquim Jiménez, jove emprene-
dor del forn, el premi a la millor coca 
tradicional de Sant Joan (fruita confi-
tada), en la primera edició del concurs 
professional “La millor coca de Sant 
Joan 2019”. yy

LLORET DE MAR
Els bars, cafeteries, restaurants, 

hotels, càmpings i discoteques tro-
baran a Ecotel de Lloret de Mar tot 
el que puguin necessitar: cristalleries, 
vaixelles, coberteries, parament i ma-
quinària de cuina... 

Treballen amb les millors mar-
ques nacionals i d‘importació.

Venda directa a botiga amb des-
comptes per als professionals i repar-
timent diari.

Ecotel, antic Cheff Irene, està si-
tuat a l’avinguda Vidreres, 134 de Llo-
ret de Mar.  yy

BLANES
El Restaurant Cala Bona de Blanes 

ofereix un any més els millors plats de 
peix en un paratge incomparable, tot 
acompanyat de les cançons marineres 
de les havaneres.

El 5 de juliol actuarà Son de l’Ha-
vana; el dia 12, Neus de Mar i el 18, 
Peix Fregit.

Per al mes d’agost hi ha previstos 
tres concerts més: Les Anxovetes, el 
dia 1; Ultramar, el 8, i Port Bo, el 22.

Pel diumenge 23 de juny, s'ha pro-
gramat la tradicional revetlla de Sant 
Joan. Les reserves es poden fer al ma-
teix restaurant. yy
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Farmàcies de guàrdia

LLORET DE MAR

BLANES

Adreces i telèfons

 Juny

De 9.30 a 22.00 h  -  De 22.00 a 9.30

Juny

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

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

5
6
7
8
9

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

5
6
7
8
9

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

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

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

S. MORERA 
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
E. TALLADA
MATEOS
CÀNOVES
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
S. MORERA
MATEOS
MATEOS

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 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

Adreces i telèfons
FARMÀCIA CREIXELL
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 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 ADELL
C. Anselm Clavé, 84
Tel. 972 331 656
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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 12.15 13.15 15.15 16.15 17.15
18.00 20.15 22.15 - - - -

 BLANES (Estació) - BARCELONA (Aeroport del Prat)

3.30 5.00 6.00 6.45 8.00 9.15 9.30
13.15 14.15 15.45 17.00 19.00 - -

 LLORET DE MAR- BLANES (centre)

FEINERS 7.15 - 21.15 cada 15 min

FESTIUS 7.15 - 21.15 cada 20 min

 BLANES (centre) - LLORET DE MAR
FEINERS 7.00 - 21.45 cada 15 min

FESTIUS 7.00 - 21.40 cada 20 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
2.30 5.00 7.00 8.00 9.00 11.00 12.00 12.30

14.00 16.00 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30

BARCELONA - LLORET DE MAR (Estació de bus) 

8.15 8.45 10.30 11.45 12.30 13.15 13.45 14.45

15.45 16.45 17.45 18.15 18.45 19.15 19.45 20.15
20.45 21.15 21.45 23.45 00.25 - - -

 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 9.15 9.30 10.00 14.30 17.00 19.00

 BARCELONA (Estació del Nord) - BLANES (Estació)

9.00 14.00 17.30 19.00 21.00 23.00 -
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ENTREVISTA A JOAN DOMÈNECH MONER  (ESCRIPTOR I AMANT DE LA CULTURA)

“Lloret ha de trobar l’harmonia entre els turistes, 
els que hi fan negoci i la personalitat del poble”

ALMUDENA MONTAÑO INDIA

La cultura i Lloret de Mar són les 
dues grans passions de Joan Do-
mènech i Moner (Lloret, 1943). 
I ho ha demostrat al llarg de la 
seva vida amb l’organització d’ac-
tivitats en diferents entitats, per 
les quals ha estat guardonat en 
diverses ocasions. Va ser alcalde 
de Lloret de Mar (1979-83) i regi-
dor (1973-79), diputat president 
de l’Àrea d’Ensenyament, Cultu-
ra i Publicacions de la Diputació 
de Girona (1995-96) i delegat de 
Cultura de la Generalitat a les co-
marques gironines (1996-2003). 
Va estudiar magisteri i història, 
i té més d’una trentena de llibres 
publicats –la majoria històrics i 
biografies-, a més d’articles perio-
dístics. El seu pas com a mestre 
de primària i professor d’institut 
del seu poble natal li van servir 
per conèixer de prop aquest àm-
bit, que es va reforçar l’any 2002 
amb la redacció del llibre L’ense-
nyament a Lloret de Mar (1599-
1936). El seu darrer llibre es titula 
El Lloret festiu i la sardana i l’ha 
escrit per celebrar tres coses: els 
50 anys de l’Aplec de la Sardana, 
els 25 anys del programa sarda-
nista de ràdio i els 90 anys de les 
temporades d’estiu de sardanes.

Què podem trobar al seu darrer 
llibre?
Tota la informació antiga i actu-
al sobre les sardanes i Lloret. He 
buscat dades sobre orquestres, 
audicions, aplecs... He intentat 
reconstruir la història dels aplecs 
d’ermita de Lloret, els de Sant 
Quirze, Santa Cristina. He desco-
bert que les audicions d’estiu de 
sardanes ja se’n feien l’any 1885 i 
el primer aplec va ser el 1968. A 
més, he plasmat totes les entitats i 
colles sardanistes que han existit a 
Lloret, les sardanes que s’han de-
dicat a la localitat, els músics que 
han estat més vinculats, els que 
han nascut aquí, els instrumentis-
tes...Jo tota la vida, a casa, he es-
tat envoltat de papers, i he buscat 
pels meus arxius tots els progra-

mes de sardanes que col·lecciono 
des de la primera vegada que hi 
vaig anar; també he consultat la 
premsa antiga de Lloret, l’Arxiu 
municipal i altres col·leccionistes.

Vostè ha treballat tota la vida per 
la cultura de Lloret de Mar. No li 
sap greu que aquest municipi es 
conegui internacionalment com 
una destinació de sol i platja i no 
pel seu potencial cultural?
És clar que em sap molt de greu! 
Lloret és molt més que això, però 
el Lloret essencial ha quedat dilu-
ït dins d’aquest món. D’una altra 
banda, tampoc es pot renunciar a 
l’altre turisme i, ben portat, seria 
el més compatible. El turisme 
és un mitjà de vida més net que 
d’altres, com per exemple les fà-
briques o els establiments que 
emeten pol·lució. Però, a vegades, 
comporta excessos que distorsi-
onen la personalitat del poble i 
costa trobar el punt d’equilibri.

Com es pot trobar aquest equili-
bri entre el turisme i la cultura?
Els turistes ja arriben amb la 
idea de sol, platja i aventura que 

els venen els operadors turístics. 
L’acollida exagerada de persones 
que volen quedar bé per poder 
tenir clients fa que no els gosem 
parar els peus als visitants en els 
excessos. Aquí hauria d’haver el 
punt d’equilibri, ensenyar-los que 
a Lloret s’han de comportar com 
ho farien al seu país, amb ordre, 
i no passar-se, no fer disbauxa, 
no cridar. Lloret ha de trobar 
l’harmonia entre els que venen a 
passar-s’ho bé, els que volen fer 
negoci amb això i la personalitat 
del poble.

De què se sent més orgullós de 
la seva etapa com a alcalde i re-
gidor de Lloret de Mar?
Quan vaig entrar al Consisto-
ri va haver-hi un canvi absolut 
de mentalitat, perquè en aquella 
època parlar de cultura era un 
pecat! Possiblement, del que es-
tic més content és que durant la 
meva alcaldia, l’Ajuntament va 
comprar dues cases d’indians per 
salvar un testimoni del passat: 
l’actual Museu del Mar i la Casa 
Font, que es pot visitar amb hora-
ri concertat.

Quins records té del seu pas com 
a diputat de Cultura a la Diputa-
ció de Girona i delegat de Cultu-
ra de la Generalitat?
Van ser dels moments més bo-
nics de la meva vida, perquè vaig 
poder treballar en les coses que 
m’agraden. A la Diputació vaig 
ajudar molt a la cultura popu-
lar, al món de les sardanes, de les 
colles, de la mainada i vam crear 
La sardana a l’escola, per ensenyar 
als col·legis aquesta dansa i mú-
sica. De l’època de la Generalitat 
recordo la tasca de recuperació de 
patrimoni per evitar l’enrunament 
d’ermites i monuments antics. 
M’ho vaig passar molt bé. A vega-
des faltaven diners i ho havia de 
compensar d’una altra manera...

Com?
Moltes vegades ho substituïa per 
la meva presència, és molt impor-
tant que les entitats vegin que es-
tàs per ells. I acompanyava les sar-
danes, corals, ballets...Vaig regalar 
moltes hores lluny de la família 
per anar a sopar aquí i allà, però 
ho vaig fer molt feliç i tinc molt 
bons records, i encara és hora 

que em conviden. Vaig sintonit-
zar amb les persones dels diversos 
pobles que tenien aquestes ma-
teixes inquietuds i que et venien 
a explicar els seus problemes i els 
intentaves ajudar. I vaig suar bas-
tant amb totes aquestes coses per-
què era conscient que els recursos 
econòmics no arribaven a tot. 

Presideix el Club Marina Ca-
sinet de Lloret des del 2004. Què 
fa aquesta entitat?
Aquesta entitat, que té uns 130 
socis, és la continuïtat d’un ca-
sino d’abans, però modernitzat, 
adaptat als nous temps. Des que 
sóc president, he introduït cicles 
de conferències, activitats cultu-
rals, publiquem un llibre a l’any, 
organitzem un sopar de socis, 
concerts, un concurs de pintura 
ràpida, excursions.

Quina opinió li mereix el món 
de l’ensenyament avui dia, vostè 
que té experiència com a mestre 
de primària i professor d’insti-
tut, i que ha publicat un llibre 
sobre l’ensenyament a Lloret?
L’ensenyament ha canviat molt. 
No s’hi pot anar en contra de la 
modernitat, tot i que té els seus 
riscos. Possiblement s’està creant 
un sistema utilitari d’escriure amb 
clau, que després redunda a l’hora 
d’escriure una carta ben feta o un 
text i s’hi filtren errades ortogràfi-
ques, de construcció o de sintaxi. 
S’ha d’anar amb compte.

Actualment presideix la Funda-
ció Prudenci Bertrana, que ator-
ga els premis literaris de Girona. 
Com veu la qualitat dels escrip-
tors catalans?
En general, crec que s’escriu molt i 
bastant bé. És evident que s’ha de 
mantenir el llistó alt, perquè avui 
dia hi ha molta gent que escriu i 
no tothom ho fa amb un deter-
minat nivell. Aquest any s’hi han 
presentat 51 novel·les als premis 
literaris Prudenci Bertrana. Nor-
malment hi participa gent que ja 
ha escrit altres llibres. yy

El Lloret festiu i la sardana. Foto: A. MontañoConcurs de pintura ràpida del Club Marina Casinet. Foto: A. Montaño Domènech ha escrit sobre l’Ensenyament. Foto: A. Montaño

Joan Domènech treballa per la cultura de Lloret de Mar. Foto: Almudena Montaño


