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El Glòria: destrosses milionàries

Ponts trencats sobre la Tordera. Foto Aj. Malgrat de Mar Platja central de Lloret de Mar. Foto M.A. Comas

El pas del temporal Glòria ha 
deixat nombroses destrosses tant 
a la Selva com al Maresme. En-
tre les més importants, els ponts 

que connectaven Blanes i Mal-
grat −vehicles i tren− s’han tren-
cat. També s’ha trencat el dic 
d’abric del port de Blanes que es 

va acabar de construir el 2011. 
La Tordera s’ha desbordat hi ha 
afectat greument els camps de 
conreu del delta del riu. La lle-

vantada s’ha emportat la sorra i 
ha obligat a suspendre les classes 
i les activitats esportives. Al con-
junt de Catalunya, el 112 va re-

bre prop de 15.000 trucades, els 
Mossos han atès 1.321 incidents 
i els Bombers 8.168.
Més informació de la pàgina 2 a la 7.

Festa de 
l’Esport

Les autoritats amb algunes de les guardonades. Foto M.A. Comas

Lloret de Mar ha celebrat aquest 
gener la 46a Festa de l’Esport. Els 
principals guardonats d’enguany 
han estat Manel Fernández, Pre-
mi Forjador; i els 50 anys del Club 
de Bàsquet, Premi Llevant. El te-
atre es va omplir de gom a gom 
d’esportistes de totes les edats, ni-
vells i especialitats. Pàg. 22.

ECONOMIA - Pàg. 9 i 14

PRESSUPOSTOS 2020
L’Ajuntament de Lloret disposa per 
aquest any d’un pressupost de 75,4 
MEUR. L’han aprovat, només amb els 
vots de l’equip de govern. A Blanes, 
el pressupost és de 54,53 MEUR. Es va 
presentar una primera proposta al de-
sembre que no va prosperar i la sego-
na, aquest gener, ha rebut el vot de 4 
dels 5 grups del plenari.
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Vols rebre La Marina al teu 
dispositiu i sense descàrregues?

ESCANEJA EL CODI
 i deixa les teves dades

L’editorial

Riu, ponts trencats i zones agrícoles plenes d'aigua. Foto Agents Rurals

SELVA / MARESME

El desbordament de la Tordera 
ha afectat 326 hectàrees de conreu 
a Blanes, Malgrat de Mar, Palafolls i 
Tordera. Els pagesos de la zona han 
pogut traslladar les seves preocu-
pacions a la consellera d’Agricul-
tura, Teresa Jordà, que ha promès 
que reactivaran la capacitat pro-
ductiva de la zona. Per municipis, 
Malgrat de Mar és el municipi amb 
més metres de conreu afectats (120 
hectàrees); seguit de Palafolls, amb 
110; Blanes, amb 62, i Tordera, amb 
34. Els conreus més afectats han es-
tat el d’enciam, amb 41 hectàrees, el 
de patata, amb 40, i el de civada i 
escarola, amb més de 30. En total, 
el desbordament de la Tordera va 
afectar unes 800 hectàrees durant 
tot l’episodi de temporal.

“La percepció no trenca el cor, 
trenca l’ànima, estem enmig del 

desastre i ara hem de ser molt dili-
gents i eficients”, ha explicat la con-
sellera Jordà després de trepitjar 
els conreus inundats. Els pagesos 
li han demanat que les mesures ar-
ribin el més ràpid possible. “Serem 
diligents”, ha promès Jordà.

Les primeres accions que es 
prendran seran recuperar els ca-
mins per accedir als conreus i re-
construir les infraestructures de rec. 

El divendres de la mateixa setma-
na dels fets, el Govern català i espa-
nyol es van reunir per fer una avalua-
ció de totes les afectacions i de com es 
comencen a articular les ajudes.

NO ÉS EXCEPCIONAL

“Aquesta és una problemàtica 
que ens trobarem sovint, esperem 
que no d’aquesta magnitud, però 

aquests efectes han vingut per que-
dar-se i el país s’ha de preparar, no 
només el Departament”, ha detallat 
la consellera, que després de reu-
nir-se amb els pagesos, ha visitat la 
cooperativa Conca de la Tordera.

El científic del CEAB-CSIC de 
Blanes, Rafael Sardà, assegura que 
fenòmens com el Glòria comen-
cen a ja no ser excepcionals, “fa 
11 anys hi ha haver el temporal de 
Sant Esteve, ara, aquest. Cada cop 
són més propers, per tant l’excep-
cionalitat, s’ha acabat”.

Sardà demana un “canvi de xip” 
davant la crisi climàtica, "perquè 
no es pot actuar a partir d’ara com 
es feia abans”. Una torderada com 
la d’aquest gener es viu cada 50 
anys, però, segons Sardà, a partir 
d’ara, possiblement seran més ha-
bituals i cal estar preparats. yy
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La pagesia, un dels sectors 
més afectatsResultat del temporal: Voluntaris 10 – Enginyers 0

Hem passat un temporal d’aquells que fan història.

Les conseqüències han estat greus. Camps inundats, hivernacles 
destrossats, platges i instal·lacions turístiques anorreades, dos 
ponts de la Tordera caiguts, el port de Blanes trencat, talls de cor-
rent elèctric, suspensió del subministrament d’aigua potable, car-
reteres afectades, entre moltes altres incidències.

Els voluntaris que a cada poble han acudit a la crida per recollir 
brossa a les platges ha estat exemplar. Un 10!

En canvi els Enginyers de Camins Canals i Ports treuen molt mala 
nota. La ruptura d’una part del nou port de Blanes els deixa amb 
“el cul a l’aire” i es mereixen un rotund “suspens”. No és accepta-
ble que una obra nova feta de fa 8 anys no hagi aguantat un tem-
poral com aquest. 

El braç trencat del port, que ja mereixeria un suspens per a la seva 
estètica industrial de blocs de formigó, ha resultat que ni tan sols 
era resistent.

Tampoc treuen aprovat els responsables del manteniment d’es-
tructures bàsiques com els ponts. El pont del ferrocarril sobre la 
Tordera, que té més de cent anys, no ha rebut l’atenció necessària 
de l’organisme competent per al seu manteniment. El pilar caigut 
fa temps que semblava una mica descalçat. 

Resultat: 10 per a la gent del poble,  0 per enginyers. yy
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Via sense pont a la Tordera. Foto ACN

BLANES / MALGRAT DE MAR

Una de les destrosses més im-
portants del temporal Glòria que 
va afectar la Selva i el Maresme del 
19 al 23 de gener ha estat l’esfondra-
ment dels dos ponts que uneixen Bla-
nes amb Malgrat de Mar −cotxes i 
trens− per la força de l’aigua que por-
tava la Tordera. El servei ferroviari 
entre Blanes i Malgrat trigarà entre 6 
i 9 mesos a restablir-se. Inicialment, 
per altres problemes a la línia de la 
costa provocades pel temporal, es va 
cobrir el servei en autobús de Blanes 
a Arenys de Mar.Posteriorment, en-
tre Malgrat i Maçanet-Massanes.

La crescuda del riu Tordera ha 
arrossegat els ponts i ha provocat 
desperfectes greus que afecten les 
línies R1 i RG1. “La Tordera se’ns 
ha emportat el pont, que s'haurà 
de refer”, ha exposat el conseller 
de Territori i Sostenibilitat, Da-

mià Calvet després d’una visita a 
la zona afectada.

Calvet ha detallat que s'han 
posat en contacte amb Adif per fer 
una primera avaluació de la situa-
ció. Segons el conseller, es trigarà 
entre sis i nou mesos a enllestir les 
obres de reconstrucció del pont i 
recuperar el servei ferroviari.

Segons Calvet, cal assegurar 
que el transport públic continua 
sent “el més eficient possible com-
binant autobús i tren” per als usu-
aris de la zona. En tot cas, tothom 
sap que la durada del trajecte, sem-
pre és superior als dies en què no-
més s’utilitza el tren.

A nivell de carreteres, Territori 
xifra en 5 MEUR l’obra d’emergèn-
cia per refer el pont entre Malgrat 
i Blanes. Uns treballs que “s’impul-
saran immediatament”. 

QUEIXES DELS USUARIS

“Hi ha persones com jo que 
depenem del tren, perquè ja tinc 

el meu trajecte, calculo horaris i 
tot això m’afecta moltíssim”, expli-
ca Ricard González, que treballa a 
Barcelona. “Vaig amb un bebè i és 
un problema molt gran, els busos 
van com van, estic molt desconten-
ta amb Renfe”, explicava una altra 
usuària, Alba González, que ha 
hagut de plegar el cotxet i pujar-lo 
a l'autobús. Tot i això, González 
assegura que no té cap altre remei 
que acceptar-ho. “Les vies estan al 
costat del mar i ja se sap”, afegeix. 

Gustavo López agafa el tren 
per anar a Barcelona, ho fa amb 
una bicicleta plegable per despla-
çar-se per la ciutat sense proble-
mes. “Crec que han posat un bon 
servei, però és molt incòmode des-
plaçar-se així”, detalla.

BARRERES OBERTES

En un balanç sobre els efectes 
del temporal a la ciutat de Cale-
lla, l’alcaldessa, Montserrat Can-
dini, va defensar que mentre no 
es normalitzi del tot la circulació 
ferroviària, s’haurien d’obrir les 

barreres dels peatges de l’auto-
pista per facilitar el desplaça-
ment de les persones.

Àngel Canosa, alcalde de Bla-
nes, ha lamentat l’esfondrament hi 

ha recordat que en resultaran mol-
tes persones afectades. “Hi ha mol-
ta gent que treballa o estudia a Bar-
celona i fa servir el tren cada dia. 
Per més que hi hagi autocars, no 
és el mateix”. Canosa també ha ad-
vertit que aquest problema afectarà 
la temporada turística. L’estació de 
Blanes l’utilitzen molts visitants de 
Blanes, Lloret i Tossa per anar a 
Barcelona en una de les excursions 
més habituals. yy

El Glòria deixa sense tren de sis a nou mesos 
entre Blanes i Malgrat de Mar
El trajecte es cobreix amb autobusos i els retards són importants

«El Glòria es va emportar 
els ponts del tren i de 
l’antiga carretera de 

Malgrat»

«La manca de trens afecta 
diàriament treballadors, 
estudiants i, els propers 

mesos, els turistes»
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El Glòria trenca el port “que ho havia de 
suportar tot”

La importància del riu de la Tordera

BLANES 

El 26 de desembre d’ara fa 11 
anys, Blanes va patir un fort tem-
poral i va provocar importants 
destrosses a diverses embarcaci-
ons que hi havia al port de Blanes. 
Aquesta situació va accentuar les 
queixes dels pescadors, que feia 
temps que denunciaven que el 
port que hi havia era insegur a ni-
vell d’infraestructura i alçada. El 
conseller Nadal va prometre una 
nova infraestructura “per evitar 
problemes en un futur”. Va ser 
quan es va començar a plantejar 
el nou port amb grans parets de 
formigó, unes parets que no han 
suportat el temporal d’aquest ge-
ner, la primera gran llevantada en 
molts anys. El port s’ha trencat i 
ha generat un forat de més de 20 
metres d’amplada.

El Glòria ha estat un feno-
men “extraordinari i inèdit”, se-
gons paraules conseller d’Inte-
rior Miquel Buch. En cinc dies 
van coincidir diversos fenòmens 
meteorològics, que tots junts van 

provocar nombrosos problemes 
arreu del país. Tot va començar 
amb el vent i va seguir amb tem-
poral a la mar, pluja i en alguns 
moments neu a cotes baixes.

A Blanes, com a la resta del 
litoral, l’arribada d’una llevanta-
da suposa la pèrdua de sorra, una 
sorra que tornarà amb els tem-
porals de garbí. Les incidències, 
però, van ser diverses.

PENDENTS DE LA TORDERA

El nivell d’aigua de la Tordera 
va preocupar, i molt, el gabinet de 
crisi que feia el seguiment perma-
nent del temporal Glòria amb la 
partició de polítics i tècnics. Du-
rant dues nits, es va témer el pitjor i 
es va advertir els veïns dels Pins i la 
Plantera, que les zones baixes podi-
en inundar-se i que era millor que-
dar-se casa per evitar problemes 
i facilitar les tasques dels equips 
d’emergència. Tot i que es van 
inundar diversos baixos i aparca-
ments soterranis, finalment, el riu 

no es desbordar en el seu tram final 
i les destrosses van ser mínimes pel 
que hauria pogut passar. 

DOS RESTAURANTS 
AFECTATS

Els cossos d’emergència van 
desallotjar els mobles de l’interior 
d’un restaurant que hi ha al pas-
seig de S’Abanell, arran de mar. 
La força de les onades va impac-
tar contra les portes corredisses 
de vidre que separen l’establiment 
de l’exterior. Això va procovar 
que l’aigua entrés i arrossegués 
el mobiliari i tots els estris que hi 
havia a l'interior, que es van tras-
lladar sota cobert, en un edifici 
municipal proper. 

L’altre incident destacat es va 
localitzar al restaurant Cala Bona. 
La força de les onades va entrar a 
l’interior de l’establiment, que va 
arrossegar i malmetre el material 
que hi havia, així com la infraes-
tructura i l’habitacle en general. 
L’establiment de restauració està 

tancat durant aquests mesos, ja que 
tan sols obre per temporada, des de 
Setmana Santa fins a la tardor.

ESQUERDA

També a primera línia de mar, 
es va detectar una esquerda al ca-
laix de la Vall de Burg. Per precau-
ció es va tallar el trànsit de la zona.

El dilluns dia 20, no es va fer el 
mercat setmanal.

Com es habitual, el passeig va 
quedar ple de sorra i en d’altres 
parts de la població van caure al-
guns arbres i es van trencar vidres, 
entre d’altres incidents registrats 
els cinc dies de tempesta. Les es-
cales van tancar dos dies i mig. yy

Forat al port de Blanes. Foto Aj. Blanes

Franja costanera el dia 31 de gener amb un hipotètic perfil de futur. Foto R. Sardà

ÀGORA - BLANES

Després del temporal Glòria, 
es tenen enormes ganes de tornar 
a la normalitat reparant com més 
aviat millor i a tots els nivells (pú-
blic i privat) les infraestructures 
danyades. És necessari també re-
flexionar sobre la tornada a aques-
ta normalitat.

En els últims dies, s'ha escrit 
molt sobre el temporal Glòria i 
les seves conseqüències. En pri-
mer lloc, no oblidem que les con-
seqüències d'aquest temporal es 
deuen també a una ocupació del 
territori anàrquica i poc planifi-
cada i a una situació general que 
està canviant de forma accelerada. 
En segon lloc, tot i que s'ha escrit 
molt sobre les seves conseqüèn-
cies negatives, també (sí, també), 
podem trobar valoracions posi-
tives que ens facin reflexionar i 
aprendre per al futur. 

Si han pujat a la muntanya de 
Sant Joan de Blanes, hauran vist 
com ha sortit (del no-res) una 
barra de sorra davant de la desem-
bocadura de la Tordera. És part 
del delta, un delta dinàmic que a 
hores d'ara creix. Malauradament, 
aquests sediments duraran poc. 
A mesura que el riu torni a que-
dar-se sec i no aporti sediments, 
la mar els redistribuirà, alguns 

acabaran a les platges i altres 
se sedimentaran en el llit marí. 
Aquest fenomen és atribuïble al 
riu. No ho oblidem, "un riu és un 
riu" i compleix amb multitud de 
funcions ambientals de les quals 
nosaltres i molts altres organis-
mes ens en beneficiem. El riu és el 
responsable de formar les platges 
arrossegant aquests sediments a la 
mar; el riu aporta nutrients indis-
pensables per a la productivitat de 
la zona costanera; el riu forma una 
llera ideal i amb això conforma un 

hàbitat natural, per cert a la Tor-
dera protegit per normativa. Un 
riu no és només aigua per beure, 
o aigua per fer collites, o aigua per 
refredar calderes, o aigua per in-
troduir en productes de consum.

La llei ho diu. Els rius han de 
portar sempre un cabal ecolò-
gic (aquesta és l'argot), un cabal 
que garanteixi que compleixen 
amb totes les seves funcions. El 
riu Tordera hauria de portar ai-
gua sempre. Hi haurà períodes 

de sequera i de vegades podrem 
tenir problemes però això que el 
riu vagi sec 4, 5, 6 (o més) me-
sos de l'any no compleix la llei, 
és impropi. Òbviament, que això 
passi depèn de moltes coses: con-
cessions històriques, extraccions 
i sobreexplotació ... i a més, tot 
això va unit avui a un estrenyi-
ment de la seva llera que porta a 
provocar que en alguns moments 
no pugui canalitzar tota l'aigua. 
Normalment un riu és més am-
ple a la desembocadura que riu 

amunt. Si reduïm la seva sortida, 
és fàcil pensar el que pot passar, 
el que va passar i el que tornarà a 
passar. De vegades la lògica és la 
més cauta de les respostes.

Diuen els aborígens australi-
ans que tres principis han guiat 
la presència a les seves terres: 
respecte, paciència i observació. 
Jo crec que hem de ser cauts i lò-
gics sobre la base de l'observació. 
La fotografia mostra una situació 
hipotètica de futur per al perfil 
de costa de S'Abanell a partir de 
la situació d'avui. Segurament 
pensem que això és impossible, 
però ja saben, res és impossible. 
Al delta hem estat capaços de cre-
ar la "Taula de Delta de la Baixa 
Tordera", un espai per dialogar i 
trobar les millors solucions pos-
sibles de futur. Necessitem rena-
turalitzar el delta de la Tordera 
acceptant determinades activitats 
que es donen (al delta i la seva 
conca) i potser no d’altres, dialo-
gant des del respecte i la pacièn-
cia i entenent que el delta és un 
lloc dinàmic i sotmès a les lleis de 
la natura. Utilitzem el que hem 
creat i aprenguem junts perquè 
és una oportunitat única i, a més, 
d'acord a la llei. 

Rafael Sardà / CEAB-CSIC yy

Opinió
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El Glòria ha afectat especialment la façana marítima. Foto M.A. Comas

Ponts trencats. Foto Yoyo

BLANES / MALGRAT DE MAR

El temporal Glòria ha deixat 
greus conseqüències en les comu-
nicacions per carretera. La pluja, 
que va fer desbordar el riu Tor-
dera, juntament amb el fort vent 
van fer esfondrar el pont que con-
nectava Malgrat de Mar i Blanes, 
la coneguda popularment com a 
“carretera vella de Malgrat”. 

El conseller de Territori i 
Sostenibilitat Damià Calvet ha 
xifrat en 5 milions d’euros l’obra 

d’emergència per refer els ponts. 
Un treball que segons el conseller 
‘s’impulsarà immediatament’.

Fa molts anys s’havia parlat 
de desdoblar-lo per poder do-
nar més amplada a la calçada. 
El fet que hi hagi una carretera 
alternativa sempre ha frenat els 
projectes i més en temps de crisi. 
Aquest vial és molt utilitzat pels 
veïns propers al pont i també 
per la zona turística de Malgrat 
i Blanes.

El mateix dia de l’esfondra-
ment també es va inundar GI-682 
(Carretera d’Accés a la Costa Bra-
va), fet que va comportar que les 

comunicacions entre la Selva i el 
Maresme quedessin restringides 
només per autopista C-32 i N-II. 

La inundabilitat d’aquest 
sector ha estat notícia en moltes 
ocasions i motiu de debat polític 
i social. Ara ha quedat clar que, 
encara que sigui cada 50 anys, hi 
pot haver un dia crític i que l’ai-
gua pot sortir del riu.

Els ponts van cedir de ma-
tinada. La via del tren no es va 
trencar i Renfe no va detectar 
cap problema. Un avís de darrera 
hora va evitar que el tren de les 6 
h es posés en marxa. yy

LLORET DE MAR - MOISÉS GARCÍA

L’Ajuntament de Lloret ha fet 
valoracions després de les afecta-
cions del temporal Glòria. Des del 

consistori calculen en 1 milió d’eu-
ros els danys ocasionats. Els més 
importants i elevats es concentren 
al passeig marítim, on s’han trencat 
prop de 30 bancs. A més, al passeig 
de Fenals hi ha un esvoranc que 
també s’haurà de reparar.

 
Aquestes han estat les afectaci-

ons més destacades que ha deixat 
el pas del Glòria per Lloret. L’alcal-
de, Jaume Dulsat, ha fet una valo-
ració molt positiva de la tasca feta 
pels serveis municipals, tant dels 
cossos de seguretat com del ser-
vei de neteja. A més, pel que fa a 
la sorra de les platges, el consistori 
esperarà fins a l’abril per fer actu-
acions. Això és així perquè es pre-

veu que hi hagi nous temporals, 
tot i que de menys intensitat, que 
aniran recol·locant la sorra.  

 
Pel que fa als centres educatius, 

recordem que les jornades del di-
mecres 22 i dijous 23 van estar tan-
cats. Tot i que des de l’Ajuntament 
asseguren que mai no hi va haver 
un risc real a Lloret per funcionar 
amb normalitat, van decidir seguir 
les recomanacions de la Genera-
litat. De la mateixa manera, els 
equipaments esportius també van 
suspendre les seves activitats.

 Un altre dels episodis més 
destacats durant el temporal va 
ser el tall al trànsit de la carretera 

de Lloret a Tossa, per esllavissades 
i caiguda d’arbres. Les tasques de 
restauració han anat a càrrec de la 
Generalitat. A més, durant el matí 
de dimecres 22, també es va tallar 
de manera momentània la C-63 
que va de Lloret a Vidreres per 
una esllavissada. 

 
Per avaluar tots els danys pro-

vocats pel Glòria, la consellera 
d’Empresa i Coneixement, Àn-
gels Chacón, va visitar les zones 
més afectades a Lloret. Després, 
es va reunir amb el sector turístic 
i comercial de Lloret i de la Costa 
Brava, que van demanar-li celeri-
tat per fer arribar les ajudes com 
més aviat millor.  yy

SELVA - MARESME

El Col·legi de Geòlegs aposta 
per facilitar l'aportació natural 
de sediments als rius de la conca 
del Mediterrani i "deconstruir el 
litoral" per facilitar la "recons-
trucció natural" de les platges 
com a mesura per evitar futures 
catàstrofes com l'ocasionada pel 
temporal Gloria. En aquest sen-
tit, demanen “retirar infraestruc-
tures i habitatges de la primera 
línia de la platja del Mediterrani 
i traslladar-les a l’interior”. 

Actualment s'està “impedint la 
renovació natural de les platges”, 
ha advertit el geòleg Joan Manu-

el Vilaplana, del Col·legi. L’expert 
subratlla que “es tracta d'una me-
sura que requereix un ampli con-
sens entre les parts afectades i que 
tindrà efecte a mitjà i llarg termi-
ni”. No obstant això, puntualitza 
que “una platja àmplia és la millor 
protecció natural contra els tem-
porals marítims”. 

“Moltes zones costaneres estan 
en retrocés des de fa dècades per 
manca de sediments”, assenyala 
Vilaplana. El Col·legi de Geòlegs 
apunta que l’augment del nivell 
del mar provocat per l’escalfament 
global farà que en el futur encara 
hi hagi més retrocessos. 

Vilaplana posa com a exemple 
la recuperació i reconstrucció de 
les platges de Barcelona, on es van 
retirar fàbriques i construccions 
de la primera línia.

Vilaplana també conside-
ra que la línia ferroviària amb 
més trànsit de passatgers entre 
Barcelona i Mataró, que passa 
al costat del litoral, “s'hauria de 
traslladar a l'interior per elimi-
nar-ne l'elevada exposició al risc 
de temporals i deixar espai per 
permetre que la platja actuï com 
a barrera natural en front del 
mar”, conclou. yy 

El Col·legi de Geòlegs reclama aportar sediments 
als rius "per evitar futures catàstrofes" 

Lloret de Mar valora els danys ocasionats pel 
Glòria en prop d’1 milió d’euros

La Tordera s'emporta dos ponts entre Blanes i Malgrat

Marge esquerra de la Tordera. Foto Yoyo 

«Un avís de darrera hora va 
evitar que el tren de les 6 h 

es posés en marxa»
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Platja central de Lloret. Foto M.A. Comas

BLANES - LLORET DE MAR

El temporal Glòria s’ha deixat 
veure a molts indrets, però especi-
alment a les platges. Va desaparèi-
xer molta sorra al tractar-se d’una 
llevantada, però també van fer 
acte de presència molts objectes, 
alguns gens naturals d’arribar a 
una platja a través de les onades, si 
abans l’home no els hagués llençat 
o deixat on no tocava.

Lloret de Mar va organitzar 
una neteja popular el diumen-
ge 26 de gener, tot just acabat el 
temporal. El lema era “El mar ens 
retorna allò que no li pertany, aju-
da’ns a netejar la nostra platja”.

La concentració de desenes 
de persones es va fer a la plaça 
de la vila, on es van organitzar 
els grups de treball, les zones on 
actuar i, sobretot, els consells de 
seguretat per evitar accidents.

A Blanes es va organitzar una 
neteja a través de les xarxes soci-
als el mateix dia 26. L’ajuntament 
en va organitzar una altra pel di-
vendres dia 31, amb concentració 
a Sa Palomera.

Al punt de trobada es va mun-
tar una carpa on es van lliurar 
guants i bosses a tots els voluntaris.

La part més afectada, on es 
concentrava un major volum de 
residus –que eren sobretot na-
turals: vegetació, troncs..., era al 
tram comprès entre Sa Palomera 
i la desembocadura de la Torde-
ra. Es tractava, doncs, del mateix 
espai de Sa Palomera, així com de 
les platges dels passejos de la Ma-
rina i S’Abanell.

El nombre de voluntaris par-
ticipants va superar els 1.200 que 
van recollir 30 tones de deixalles.

Davant l’interès mostrat per 
part dels centres educatius de 
Blanes per realitzar una neteja de 
platja, el Servei de Residus i Nete-
ja va decidir organitzar la jornada 
coincidint amb un dia lectiu, pri-
oritzant als escolars per sobre dels 
adults, que demanaven que es fes 
en cap de setmana. yy

Solidaritat ciutadana

«La neteja a Lloret de Mar 
es va fer el 26 de gener i a 

Blanes, el 31»

«Les xarxes socials han 
jugat un paper molt 

important a l’hora de 
captar voluntaris»

TEMPORAL GLORIA

Sector turístic

Riscos innecessaris

Gabinets de crisi

Visita de la consellera Chacón a Lloret. Foto M.A. Comas

Gabinet de crisi de Blanes. Foto Aj. Blanes

Una parella fugint d'una onada a Lloret. Foto M.A. Comas

El temporal Glòria va coincidir 
amb la Fira Fitur de Madrid. 
Entre els responsables i em-
presaris de municipis turístics, 
cas de Blanes i Lloret de Mar, hi 
havia diverses preocupacions. 
Primera, que les imatges que 

han donat la volta al món per 
les xarxes no afectin les reser-
ves. Segona, que per Setmana 
Santa les platges estiguin com-
pletament netes i arreglades per 
poder rebre els primers visitants 
de la temporada 2020. yy

De la mateixa manera que mol-
tes persones s’han ofert voluntà-
ries per netejar les platges, moltes 
altres han posat en perill la seva 
integritat física anant a fer foto-
grafies del temporal o anant a 
veure els dos ponts trencats a la 

Tordera quan el riu anava ple de 
gom a gom. Les autoritats no es 
van cansar de repetir al llarg del 
temporal que la gent no sortís de 
casa si no era necessari, i que es 
respectessin en tot moment les 
prohibicions i senyalitzacions. yy

Tècnics i polítics van dormir 
molt poques hores mentre el 
temporal Glòria afectava els 
seus municipis amb força. A 
Blanes, per exemple, els mo-
ments més delicats es van viure 
quan hi havia risc notable de 
desbordament del riu Tordera. 
Van ser dues nits de màxima 
tensió i atenció al cabal. Des de 

l’ajuntament van utilitzar tots els 
mitjans possibles per advertir de 
l’elevat risc que hi havia a la zona 
dels Pins i la Plantera, per la 
seva proximitat a la Tordera. Es 
van inundar alguns soterranis i 
baixos, però el mal hauria pogut 
ser molt pitjor si hagués plogut 
més. Ara ja tothom té clar que 
és una zona inundable. yy
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Blanes i Lloret de Mar es promocionen a FITUR

Una parella visitant Santa Clotilde. Foto M.A. Comas

Fitur 2020. Foto PTCBG

Concentració a les portes de l'ajuntament. Foto Aj. Blanes

El 2019 han visitat el MOLL 153.913 persones

Homenatge a les víctimes de l’Holocaust

LLORET DE MAR

El MOLL (Museu Obert de 
Lloret) ha registrat durant el 2019 
un total de 153.913 persones, xifra 
que suposa un augment del 5% 
respecte l’any anterior en què va 
tancar amb 146.236 visitants.

Desglossada per equipaments, 
la xifra més elevada de visitants 
correspon al Jardins de Santa Clo-
tilde, que és de 118.228. Al Museu 
del Mar s’han registrat 14.662 visi-
tants; a Es Tint, 1.162; a Can Font, 
1.243; al Castell de Sant Joan, 8.328; 
el Turó Rodó, ha rebut 7.020 i Can 
Saragossa, 2.433.  Aquestes són les 
dades presentades per la Unitat de 
Patrimoni Cultural de l’Ajuntament 
de Lloret, a partir dels registres als 

diferents equipaments que integren 
el Museu Obert de Lloret.

També s’ha registrat un in-
crement en els ingressos respecte 
l’any anterior. Globalment s’han 
ingressat 415.903 €, un 12% més 
que el 2018. La principal font d’in-
gressos s’ha registrat als Jardins de 
Santa Clotilde, amb 358.119 euros.

A banda de fer visitables els 
diferents equipaments culturals 
els darrers anys també s’ha fet 
una important aposta per les visi-
tes guiades i teatralitzades tant en 
català com en altres idiomes. Una 
aposta que en paraules de la direc-
tora de Patrimoni Cultural, Anna 
Fuentes, “ha estat un èxit rotund, 

tal com mostren les dades, amb 
un 90-100% d’ocupació en cada 
visita”. Una altra línia que també 
s’ha treballat és la del públic in-
fantil per fomentar la seva inqui-
etud cultural “ja sigui amb tallers 
infantils als diferents equipaments 
culturals, per exemple, el taller del 
cacau al Museu del Mar o a través 
de visites pedagògiques amb els 
centres educatius ”. 

Com a novetat per aquest 
2020, el regidor Xavier Flores ex-
plica que “en breu està prevista 
la presentació del carnet MOLL, 
que permetrà a les persones em-
padronades a Lloret accedir gra-
tuïtament als equipaments cultu-
rals municipals”. yy

BLANES

Coincidint amb el Dia Interna-
cional en Memòria de les Víctimes 
de l’Holocaust, l’Ajuntament de 
Blanes s’ha sumat als actes comme-
moratius que s’estan fent arreu del 
món, però especialment a Europa. 
L'Organització de les Nacions Uni-
des (ONU) va escollir aquesta data 
del 27 de gener perquè aquell ma-
teix dia de l’any 1945, es va alliberar 
el camp d’extermini nazi d’Ausc-
hwitz-Birkenau, a Polònia. 

Aquest 2020 ha estat el segon 
any consecutiu en què ha tingut lloc 
l’acte commemoratiu a Blanes. L’any 
2019 va ser el primer cop, després 
que el desembre del 2018 s'aprovés 
una moció al Ple Municipal per de-

clarar Blanes ciutat compromesa 
amb la difusió de la memòria his-
tòrica i l’Holocaust. La proposta 
d’acord, presentada per C’s i apro-
vada amb la unanimitat de totes les 
forces polítiques municipals, tam-
bé incloïa que cada any se celebrin 
actes institucionals per homenatjar 
les víctimes de l’Holocaust.

Al llarg de l’acte es va explicar el 
lligam que té tant Blanes com Cata-
lunya amb els camps de concentra-
ció: “Milers de republicans catalans 
i de l’estat espanyol van ser confi-
nats en camps de treball com a mà 
d’obra esclava, i molts d’ells van 
morir per les extremes condicions 
de vida i treball, de fam o malaltia. 
L’Arxiu Municipal de l’Ajuntament 

de Blanes té constància d’almenys 
un blanenc que va morir en el 
camp de concentració de Gusen, 
l’octubre de 1941”. 

El manifest va continuar rei-
vindicant que cal recordar no 
perdre la memòria històrica per 
no repetir els errors del passat: 
“Blanes vol unir-se al record de les 
víctimes i als actes de condemna 
d’un dels successos més foscos i 
terribles de la història d’Europa 
(...). Volem defensar i garantir el 
dret de tota persona a practicar 
les seves creences religioses, ma-
nifestar les seves idees polítiques, 
ser respectat amb independència 
del seu origen ètnic o cultural i a 
gaudir de la llibertat sexual”. yy

MADRID

Fitur de Madrid ha estat, un 
any més, una bona ocasió per pre-
sentar l’àmplia oferta de Blanes i 
Lloret, en particular, i el conjunt 
de les comarques de Girona en 
general, en aquest cas a través del 
Patronat de Turisme Costa Bra-
va-Pirineus de Girona.

Entre les propostes per aquest 
2020, hi ha la celebració del primer 
Congrés Mundial de Turisme Es-
portiu, programat per als dies 21 i 
22 de maig a Lloret de Mar.

En el decurs de les tres primeres 
jornades de fira adreçades a profes-
sionals, els representants gironins 
es van reunir amb una quarantena 
de professionals, representants de 

companyies de transport aeri i em-
preses operadores de viatges.

TURISTA ESTATAL

Segons l’INE, fins al tercer tri-
mestre del 2019, els viatgers de la 
resta de l’Estat han fet quasi 4 mi-
lions de viatges amb destinació a 
Catalunya, gairebé el mateix nom-
bre de viatges que durant el mateix 
període del 2018. Per comunitats 
autònomes, els turistes procedents 
d’Aragó, amb un 19,6 %, són els que 
més visiten Catalunya, seguits dels 
de la comunitat de Madrid, amb un 
17,5 % i la Comunitat Valenciana, 
amb un 14,6 %, entre d’altres.

 
Segons l’Observatori del 

Treball i Model Productiu de la 

Generalitat de Catalunya, els tu-
ristes espanyols que arriben a Ca-
talunya ho fan principalment per 
carretera, un 56,3 %; un 20,4 % 
ho fan en avió; un 17 %, en tren 
i, finalment, un 5,3 % en autobús. 
Entre les principals motivacions 
del viatge es troba l’oci en període 
de vacances, la visita a amics i fa-
miliars i els motius professionals. 
Un 45 % d’aquests turistes s’allot-
gen en hotels; un 37,4 %, en habi-
tatge propi o de familiars o amics; 
l’11,3 %, en apartaments turístics, 
i un 4,1 %, en càmpings.

 
L’estada mitjana del turista 

espanyol a Catalunya és de 5,2 
dies. Els visitants del País Basc 
tenen, de mitjana, una estada su-
perior a 7 dies. yy

Es presenten les diverses novetats de la temporada d’estiu 2020
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Lloret de Mar aprova un pressupost de 75,4 
milions d’euros

Nova façana de l'Ajuntament de Lloret. Foto M.A. Comas

«El pressupost d’enguany 
s’ha aprovat amb els vots 
del govern i el no de tots 
els grups de l’oposició»

«L’IBI pujarà finalment el 
3% aplicat pel cadastre. 

L’Ajuntament n'ha retirat 
l'increment»

 MOISÉS GARCÍA - LLORET DE MAR

L’Ajuntament de Lloret dis-
posa per aquest any d’un pressu-
post de 75,4 milions d’euros, un 
7% més que l’any passat. Des de 
l’equip de govern (Junts per Llo-
ret i PSC), han defensat aquestes 
xifres i asseguren que tenen un 
caire social important i que són 
els millors per a la destinació, 
donat el context actual. Entre to-
tes les partides, els membres del 
govern municipal han destacat, 
entre altres projectes, que es des-
tinarà un milió d’euros als pres-
supostos participats, 300.000 
euros per a la reforma del camp 
de futbol que hi ha al costat de 
l’escola Pere Torrent o 40.000 eu-
ros per a la creació d’una Escola 
de Música municipal.

Són uns pressupostos que ve-
nen molt determinats per dife-
rents despeses marcades per llei, 

com són la sentència a Acciona 
(1,4 milions d’euros), l’incre-
ment del sou a tots els treballa-
dors de l’Ajuntament (1,6 mili-
ons d’euros), la pujada del preu 
de l’aigua al Consorci de la Costa 
Brava (400.000 euros) o l’incre-
ment de l’Agència Catalana de 
Residus (600.000 euros).

Els pressupostos es van apro-
var tot i el vot en contra de tots els 
grups de l’oposició (Ciutadans, 
ERC, Lloret En Comú i Força 
Lloret), que han criticat que no 
són uns pressupostos socials i 
que no aporten res de nou al 
municipi. Especialment, aquests 
partits s’han mostrat disconfor-
mes amb el fet que els comptes 
no reflecteixin cap pas endavant 
per al projecte de la futura resi-
dència per a la gent gran. Davant 
d’aquests comentaris, l’equip de 
govern ha assegurat que és una 
prioritat i que s’hi està treballant 
colze a colze amb la Generalitat. 

Des del grup municipal de 
Ciutadans, a banda de parlar de 
la residència de la gent gran, tam-
bé han lamentat que no s’aposti 

prou per millorar el turisme a la 
destinació. Per la seva part, ERC 
creu que són uns pressupostos 
que no aporten res de nou i con-
sidera que penalitzen els veïns. 
Des de Lloret En Comú, s’ha fet 
èmfasi en què no són uns pres-
supostos socials i no es tenen en 
compte les necessitats reals de la 
ciutadania. I per part de Força 
Lloret, el grup ha destacat que 
són els comptes més elevats de la 
història i, tot i això, no aposten 
per millorar ni el municipi ni la 
qualitat de vida dels veïns. 

PUJADA DE L’IBI

D’altra banda, les últimes set-
manes al consistori lloretenc ha 
tingut com a protagonista l’im-
post de béns immobles (IBI). 
Recordem que l’equip de govern 
va aprovar, en el ple de les orde-
nances fiscals –darrers mesos del 

2019-, un increment de l’IBI del 
3% per aquest 2020. A més, amb 
la revisió del cadastre anunciada 
posteriorment, la pujada era més 
elevada, al voltant del 6%. 

Finalment, l’IBI només s’in-
crementarà un 3% aquest 2020 a 

Lloret, després que l’Ajuntament 
hagi decidit retirar l’augment del 
3% que preveien les noves orde-
nances fiscals. Aquesta mesura va 
ser aprovada el passat 13 de ge-
ner, en un ple extraordinari i ur-
gent, amb els vots positius de tots 
els grups excepte Ciutadans. yy
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Àmfora recuperada. Foto ACN

Vidre trencat. Foto Aj. Blanes

Un dels cotxes afectats. Foto Aj. Blanes

Recuperen tres àmfores romanes i 
denuncien un veí de Lloret de Mar  

Robatori per encastament a la Farmàcia de Ca la 
Guidó de Blanes

Detingut un menor per 40 robatoris a vehicles 

LLORET DE MAR

La Guàrdia Civil ha recuperat 
tres àmfores romanes i ha denun-
ciat un veí de Lloret de Mar com 
a suposat autor de delictes contra 
el patrimoni històric i receptació. 
Segons informa el cos en un co-
municat, durant l'operació Pando-
ra IV, centrada en evitar la venda 
d'objectes provinents de l'espoli ar-
queològic marí i terrestre a través 
d'Internet, van descobrir un anun-
ci per vendre una de les àmfores 
per 2.000 euros en un portal web 
de compravenda d'antiguitats. La 
investigació va permetre descobrir 
la identitat del venedor i els agents 

van intervenir aquesta peça, cer-
tificada pel Centre d'Arqueologia 
Subaquàtica de Catalunya (CASC) 
com una àmfora d'origen bètic, 
de tipologia Haltern 71, utilitza-
da com envàs per transportar oli 
d'oliva entre l'1 i el 40 d.C.

A les fotografies de l'anunci, 
hi apareixien imatges de dues 
àmfores més que el venedor es va 
negar a entregar a la Guàrdia Ci-

vil. Com que hi havia risc que les 
acabés venent, un jutjat de Bla-
nes va ordenar una entrada i es-
corcoll durant la qual els agents 
van recuperar la segona àmfora, 
d'origen tarraconense i de la se-
gona meitat del segle I a.C.

Durant la investigació van 
aconseguir evitar una venda del 
sospitós i els agents van decomis-
sar la tercera àmfora, que és d'ori-
gen itàlic i dels segles I-II a.C.

La Guàrdia Civil va prendre 
declaració com a investigat del 
suposat venedor, un veí de Lloret 

de Mar de 46 anys i nacionalitat 
russa. Li atribueixen un delicte 
contra el patrimoni històric i un 
delicte de receptació.

Segons informa la benemèrita, 
el CASC conclou que s'han recu-
perat peces d'un valor arqueològic 
important per al patrimoni cultu-
ral català. Les àmfores estan dipo-
sitades al mateix CASC i estan a 
disposició del jutjat.

La Guàrdia Civil ha instruït 
diligències i les ha enviat al jutjat 
d'instrucció en funcions de guàr-
dia de Blanes. yy

BLANES

A un quart de dues del matí 
del dijous 16 de gener, la Policia 
Local de Blanes va rebre diverses 
trucades telefòniques de veïns de 
la vila alertant que s’estava pro-
duint un robatori amb força en 
una farmàcia del barri de Ca la 
Guidó. L’establiment, que recent-
ment ha canviat d’ubicació, està 
situat al costat mateix de la roton-
da d’entrada al veïnat i a tocar de 
la carretera de Blanes a Tordera.

Les trucades dels veïns infor-
maven que havien pogut veure 
entre tres i quatre homes amb les 
cares tapades que entraven i sor-
tien de l’establiment, al qual havi-

en accedit després d’encastar una 
furgoneta contra l’aparador. El 
vehicle, de grans dimensions i co-
lor taronja, va impactar contra la 
vitrina per la seva part posterior, 
trencant un vidre que els va per-
metre entrar a l’interior del local.

Immediatament que es van re-
bre els avisos, es van enviar totes 
les unitats disponibles, arribant al 
lloc dels fets quan tot just feia uns 
segons que els presumptes autors 
del robatori havien escapat en di-
recció Tordera. La Policia Local 
de Blanes va iniciar la persecució 
mentre, paral·lelament, alertaven 
als Mossos d’Esquadra, així com 
a les Policies Locals de Tordera i 

Malgrat de Mar.

El seguiment  va finalitzar al 
municipi torderenc, després que els 
sospitosos xoquessin frontalment 
contra un cotxe patrulla de la Po-
licia Local de Tordera que els havia 
barrat el pas. A partir d’aquí, es van 
escapolir a peu camp a través, per-
dent-se la seva pista per la foscor 
de la nit que impedia poder fer un 
seguiment efectiu de la fugida.

La furgoneta −de la marca 
Mercedes-Benz i model Sprinter, 
de grans dimensions−, i amb les 
plaques de la matrícula de nacio-
nalitat alemanya, havia estat roba-
da un dia abans a Figueres. yy

BLANES

La Policia Local de Blanes 
deté in fraganti l’autor d’una ona-
da de 40 robatoris a l’interior de 
vehicles forçats.

Des de principis del mes de de-
sembre la Policia Local de Blanes 
havia detectat un anormal augment 
de robatoris amb força perpetrats a 
l’interior de vehicles estacionats al 
carrer. El procediment que seguia 
l’autor o autors era sempre el ma-
teix: es trencaven els vidres d’un 
o diversos vehicles aparcats en un 
mateix carrer i s’enduien articles 
que hi havia al seu interior, després 
de regirar-lo de dalt baix. 

La zona on s’hi actuava era 

majoritàriament al centre de la 
vila, preferentment a l’avinguda 
del Parlament de Catalunya i a la 
Rambla Joaquim Ruyra, així com 
en d’altres carrers dels voltants. 
Davant l’alarma social que estava 
causant l’onada de robatoris, la Po-
licia Local de Blanes va intensifi-
car la vigilància amb patrulles, es-
pecialment en les diferents zones 
on s’havien detectat més casos. 

Això va permetre poder en-
xampar in fraganti l’autor, a qui 
se l’hi podrien imputar més de 
40 robatoris. La detenció va tenir 
lloc quan la Policia Local de Bla-
nes va observar un individu que 
tenia mig cos ficat a l’interior d’un 
vehicle amb els vidres trencats, 

procedint a la seva identificació i 
posterior detenció. 

El detingut és un menor resi-
dent a Blanes, per la qual cosa les 
diligències del cas s’han tramitant 
a través de la Fiscalia de Menors, 
a l’espera que se’l citi per a la seva 
compareixença en judici mentre 
se’l manté en custòdia familiar. 

A l’evidència que se l’havia atu-
rat in fraganti, se li van afegir en-
cara més motius, com per exemple 
que anava vestit amb una caçadora 
sostreta d’un altre vehicle l’amo del 
qual havia denunciat el robatori, i se 
li van trobar al damunt d’altres arti-
cles robats. En el moment de la seva 
detenció la Policia Local de Blanes 

també va observar que al costat del 
vehicle on se’l va localitzar n’hi ha-

via dos més amb els vidres trencats 
i l’interior regirat. yy

«Una de les àmfores 
es venia en un portal 

d’internet per 2.000 euros»
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LLORET DE MAR

El debat sobre l’ampliació de 
la C-32 fins a Lloret de Mar torna 
al Parlament de Catalunya el dia 
que la comissió de Territori insta 
el Govern que estudiï la viabilitat 
de la construcció d'un carril bus 
que uneixi Blanes i Lloret de Mar. 

Catalunya en Comú Podem 
ha demanat anul·lar el projec-

te d’ampliació de la C-32 entre 
Blanes i Lloret de Mar. A dia 
d’avui, aquest projecte està atu-
rat de forma cautelar per part del 
Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (TSJC).

Per això, el diputat David 
Cid ha reclamat que el Govern 
descarti aquesta infraestructura, 
que, segons ell, suposa “un cost 

econòmic elevat”. A més, Cid ha 
recordat que el Govern va subs-
criure l’emergència climàtica i per 
això “cal ser coherent” i “estudiar 
alternatives de mobilitat”.

Davant d’aquest punt, només 
la CUP ha donat suport a Cid. La 
resta de grups han recordat que ja 
s’ha debatut en diverses ocasions 
l’ampliació d’aquesta carretera i 
que la majoria dels grups actuals 
hi estan a favor. Per això no ha 
tirat endavant aquesta petició al 
conseller Calvet.

El diputat d'ERC, Marc San-
glas, ha remarcat que es tracta 
d’una “infraestructura necessà-
ria”. El republicà ha matisat que el 
seu grup ha “qüestionat la mane-
ra com s’estava abordant el pro-
jecte i el finançament de la infra-
estructura”, però tot i així creuen 
que cal tirar-la endavant.

De la mateixa manera, el di-
putat de JxCat, Narcís Clara ha 
denunciat que els comuns xifrin 
en 60.000 els arbres tallats per la 

construcció de la carretera, ja que 
segons Clara la previsió és d’eli-
minar-ne uns 20.000.

El diputat de Cs, Héctor 
Amelló, ha qualificat la C-32 
com una carretera “essencial” per 
millorar la "mobilitat de la Costa 
Brava” i també com un element 
de “desenvolupament” per a la 
comarca de la Selva.

En la mateixa línia, el PSC ha 
defensat que “no és incompati-
ble” la construcció de la carretera 
amb la del carril bus proposat en 
la comissió i per això es mostren 
partidaris dels dos projectes. El 
PP també ha qualificat aques-
ta via com una infraestructura 
“bona” i per això ha demanat al 
Govern que adapti l’ampliació 
a les normatives vigents i així es 
pugui desencallar.

Per últim, la diputada cupai-
re Natàlia Sànchez ha demanat 
que Territori analitzi alternatives 
com ara “el desdoblament de la 
carretera entre Vidreres i Lloret 

de Mar” en comptes d'ampliar 
aquesta autopista del Maresme 
fins a la Selva. “No és una solució, 
al contrari”, ha reafirmat.

CARRIL BUS

La petició de recuperar el car-
ril bus entre Blanes i Lloret neix 
d’una iniciativa del grup parla-
mentari de Catalunya en Comú 
Podem. S’hi es demana al Govern 
que construeixi el carril bus pro-
jectat el 2009 entre els dos muni-
cipis. Amb aquesta nova infraes-
tructura, el diputat David Cid ha 
apuntat que es fomentaria “l’ús 
del transport públic” a la vegada 
que es resoldria part del proble-
ma de mobilitat que hi ha entre 
Blanes i Lloret.

El republicà Marc Sanglas ha 
afegit que el Govern estudiï la 
construcció d’una “plataforma 
segregada” en comptes del carril 
bus projectat fa deu anys. Aques-
ta petició al Govern s’ha aprovat 
per unanimitat. yy

Els comuns i la CUP es queden sols defensant 
que s'aturi la C-32 

Imatge virtual del carril bus a l'entrada de Lloret

Ho fan el dia en què es tornar a parlar de fer un carril bus entre Blanes i Lloret
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Joan Llinàs i Toni Reyes. Foto Aj. Blanes

El concert es va fer al Teatre. Foto M.A. Comas

Noves excavacions a la zona dels Padrets

Concert de pel·lícula

 BLANES

L'Ajuntament de Blanes preveu 
que aquestes properes setmanes es 
pugui fer una campanya arqueolò-
gica a la zona dels Padrets. Prèvia-
ment, s'haurà redactat un informe 
sobre els resultats obtinguts en les 
prospeccions que es van fer abans 
d’acabar el 2019, un informe redac-
tat per Atri Cultura i Patrimoni 
amb un cost de 4.500 euros i al 
capdavant del qual hi ha l'arqueò-
leg Joan Llinàs.

El jaciment té una extensió 
d'unes 4 hectàrees de terreny, co-
ronades per la penya dels Padrets, 
des d'on hi ha unes vistes pano-
ràmiques de Blanes. El consistori 
preveu museïtzar l'espai i exposar 
les restes localitzades.

El futur projecte, que també 
inclou l’estabilització del talús dels 
Padrets, compta amb un pressu-
post total de 615.000 euros i és un 
dels dos projectes que s’ha presen-
tat al PUOSC, el Pla Únic d’Obres 
i Serveis de la Generalitat.

PRIMERS RESULTATS 

Les prospeccions que ja s'han 
fet al jaciment romà dels Padrets 
de Blanes han permès descobrir les 
estructures de dos carrers perfec-
tament delimitats per les façanes 
de diverses cases i seguint la dis-
tribució octogonal romana. Preci-
sament aquesta circumstància és la 
que ha permès als experts apuntar 
que en aquest jaciment s'hi amaga 
una ciutat romana i no pas una 
vila (masos d'explotació agrària) 
com són gran part dels jaciments 

d'aquesta època que es conserven a 
aquesta part del territori.

"S'ha fossilitzat part de la trama 
urbana amb carrers i façanes i ara, 
quan es faci l’excavació en profun-
ditat, ja es preveu que pugui que-
dar al descobert una gran part de 
material", detalla en un comuni-
cat l'Ajuntament de Blanes, que és 
l'impulsor de les excavacions amb 
el suport tècnic de la Generalitat.

Segons els investigadors, als 
Padrets hi ha vestigis de l’època 

romana en un període situat en-
tre l’any 75 abans de Crist i l’any 
50 després de Crist. És una de les 
poques ciutats romanes que enca-
ra resten per descobrir i estudiar a 
fons arreu del territori català.

Una altra de les singularitats 
és que, a diferència de la majoria 
de jaciments que estan sota terra 
i amagats sota construccions més 
modernes, aquest està a cel obert. 
Per treure'l al descobert només 
caldrà enretirar la terra que hi ha 
al damunt per poder anar sabent 

més detalls d'aquell període his-
tòric. Els treballs que es van fer 
el mes de desembre van permetre 
recuperar i donar continuïtat a 
l'única campanya que s'havia fet 
fins ara durant els anys 70.

NETEJA PRÈVIA

Abans de les excavacions del 
desembre i les que es faran prope-
rament, hi va haver una jornada 
de neteja popular de la zona.

La jornada estava organitza-
da per l’Ajuntament de Blanes, 
comptant amb la suma d’esforços 
de l’Àrea de Residus i Neteja de 
Residus i Enginyeria, Protecció 
Civil, l’Arxiu Municipal i l’Àrea 
d’Alcaldia.

Molts dels voluntaris eren de 
Sa Massaneda, veïnat on està ubi-
cat el jaciment, però també hi van 
participar veïns d’altres indrets 
de la vila. yy

LLORET DE MAR

La Coral Ars Nova de Lloret 
de Mar va tancar l’any amb un 
concert dedicat al setè art. L’ac-
te també va servir per anunciar 
un gran projecte per a l’any 2021 
amb una actuació a Barcelona.

El concert simfònic-coral, fet 
al Teatre municipal, va constar 
de diverses bandes sonores: Ti-
tànic, Pirates del Carib, Memò-
ries d’Àfrica, E.T… La direcció 
va anar a càrrec del mestre Joan 
Casas i les lletres eren de Mont-
serrat Gomis.

Les veus i la música van fer 
les delícies del públic assistent, 

entre els que hi havia diversos 
regidors del consistori.

ANY 2021

Abans de començar el con-
cert, es va anunciar que el grup 
s’està preparant per actuar a Bar-
celona el 24 de gener de l’any 
vinent. Oferiran a l’Auditori de 
la capital catalana, conjuntament 
amb la Banda Municipal de la 
ciutat i la Coral de Puig-reig, la 
sarsuela Cançó d’amor i de guerra.

Si fa poc més d’un any es va 
fer possible La Bella Dolores, ara 
portaran el nom de Lloret a Bar-
celona amb una altra gran obra. yy

«Els experts apunten que 
en aquest jaciment s'hi 

amaga una ciutat romana i 
no pas una vila»

«Hi ha vestigis de l’època 
romana en un període 

situat entre l’any 75aC i 
l’any 50dC»
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L'Ecopropostes 2019 es va lliurar a Santa Clotilde. Foto M. A. Comas

Visita a la mostra de fotografies i treballs

25a edició de l’Ecopropostes 

Imatges que inspiren

SELVA - MARESME

L’Associació les Ecopropostes 
de Ràdio Marina ha convocat la 
25a edició del concurs de medi-
ambient, les Ecopropostes amb 
l’objectiu de fer créixer el respecte 
i el coneixement del medi ambient 
més pròxim. 

El concurs s’obre per primera 
vegada a estudiants de Primària.

Poden concórrer-hi tots els jo-
ves de Primària i Secundària. Els 
participants es dividiran en dues 
categories: 

a) Treballs en grup per als estudi-
ants de Primària o alumnes d’ESO.

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

Es demana: 

Un estudi sobre algun ele-
ment de l'entorn natural  (espè-
cies autòctones, estat dels rius, 
reciclatge, etc.) 

Una proposta concreta de mi-
llora de l'entorn pròxim que des-
crigui una mancança i que  inclo-
gui una solució. 

Martí Boada és des de la pri-
mera edició el president del jurat, 
que també compta amb la parti-
cipació de Francesc Mauri i Joan 
Pedrola.

El jurat valorarà especialment 
el nivell d'investigació que hagi 
requerit l'elaboració dels treballs i, 
si són propostes, la viabilitat de la 
seva execució.

PREMIS:

Treballs individuals de Batxillerat 
i Cicles Formatius:

- Primer premi: iPad i una placa.
El centre de l’alumne guanyador 
(Batxillerat - Cicles Formatius) 
rebrà un premi de 300 € per a la 
compra de material escolar.

- Segon premi: iPad i una placa.
El centre de l’alumne classificat 
en segona posició (Batxillerat-Ci-
cles Formatius) rebrà un premi 
de 200 € per gastar en material.

Treballs en grup per als alumnes 
d’ESO o Primària:

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

El centre guanyador rebrà un 
premi de 300 € per a la compra 
de material escolar.

Els treballs s’han de presentar 
amb una memòria que inclogui: 
idea, desenvolupament, resul-
tats... en format digital, mitjan-

çant un arxiu pdf.

Cal enviar un e-mail adjun-
tant l’arxiu pdf amb el títol del 
treball com a nom a l’adreça elec-
trònica: informatius@radiomari-
na.com

Al missatge ha de constar: 
nom de l’autor, Centre Educatiu, 
curs i telèfon de contacte.

La data límit per presentar els 
treballs és el 31 de març de 2020.

L’acte de lliurament de pre-
mis, al llarg dels més de vint anys 
de l’Ecopropostes ha estat itine-
rant, buscant espais emblemàtics 
a les poblacions participants i a la 
vegada relacionats amb la filoso-
fia del certamen.

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

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

LLORET DE MAR

MontPhoto és molt més que un 
dels millors concursos fotogràfics 
de muntanya del planeta. L’acte de 
lliurament de premis és una gran 
festa amb una fira, diverses exposi-
cions, presentació d’un llibre...

El concurs, però, també arriba 
a les escoles de la vila. 

El pla educatiu ‘Imatges que 
inspiren’ és un projecte de l'As-
sociació MontPhoto dut a terme 
pels professionals d'educació am-
biental Xatrac amb el suport de 
l'Àrea d'Educació de l'Ajuntament 
de Lloret de Mar.

El projecte consisteix a desper-
tar la curiositat dels joves a través 
de l'observació d'una fotografia. 
Un cop analitzada, els escolars fan 
un treball sobre la seva interpre-
tació utilitzant diverses tècniques.

El resultat d’aquest treball 
s’ha pogut veure a la Casa de la 
Cultura aquest mes de gener, 
concretament del 20 al 31.

Aquest gener, d'altra ban-
da, les fotos premiades al passat 
MontPhoto a les categories de 
Muntanya s’han pogut veure a 
la 19ena Mostra de muntanya i 
aventura de Figueres. yy

«Enguany, per primera 
vegada, hi poden 

participar alumnes de 
Primària»
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Primers treballs. Foto Yoyo

Decathlon arriba a Blanes

Blanes aprova al segon intent un pressupost de 
54,53 MEUR  

BLANES

L’Ajuntament de Blanes ha 
atorgat la llicència d’obres que 
autoritza la construcció d’un cen-
tre Decathlon a Blanes ubicat al 
Pla Parcial Costa Brava, a tocar 
de l’avinguda del Parlament. Feia 
molts anys que es parlava d’aques-
ta possibilitat, però fins ara no 

s’ha concretat. Inicialment es va 
parlar d’ubicar-la al costat de la 
Ciutat Esportiva, a la carretera de 
Blanes a Tordera. La Generalitat 
no ho va acceptar perquè actu-
alment demana que aquest tipus 
d’establiments formin part de la 
trama urbanística consolidada; és 
a dir, estiguin al costat de zones 

habitades i d’altres activitats co-
mercials i empresarials.

Malgrat de Mar també havia 
optat aquests darrers anys a aco-
llir aquesta empresa, una opció 
que es va descartar fa pocs mesos 
quan la possibilitat d’instal·lar-se 
a Blanes s’anava concretant.

L’empresa Decathlon està 
especialitzada en la venda de 
productes esportius i estarà ins-
tal·lada al municipi un mínim de 
30 anys. El centre ocuparà una 
parcel·la de 10.872 m2, amb una 
superfície útil de 2.978 m2, dels 
quals 2.400 m2 es destinaran com 
a sala de vendes. 

Al seu costat hi haurà l’estaci-
onament amb capacitat per a 162 
places d’aparcament.

Una modificació urbanísti-
ca aprovada ara fa un any al ple 

municipal va permetre finalment 
que es pogués construir la nau 
comercial en uns terrenys inclo-
sos al Pla Parcial Costa Brava, 
després de modificar l’illa deli-
mitada pels carrers Mas Palou i 
l’avinguda Parlament.

L’execució de l’obra s’allarga-
rà durant sis mesos. Per això, les 
previsions són que es pugui inau-
gurar aquest 2020.

Una de les condicions que el 
govern local ha demanat a l’em-
presa és que bona part de la plan-
tilla contractada sigui de Blanes, 
un objectiu que s’ha rebut de bon 
grat per la cadena d’establiments 
francesa, segons fonts munici-
pals. Inicialment es parla d’un 
80% de treballadors blanencs.

L’alcalde de Blanes, Àngel 
Canosa, s’ha mostrat satisfet per 
l’oportunitat laboral que implicarà 
per a la ciutadania de la vila: “Ens 
enorgulleix que una empresa amb 
aquest pes específic hagi decidit 
apostar per Blanes, després d’uns 
darrers anys d’estira i arronsa. 
Confiem que signifiqui un revul-

siu per a l’economia local. Durant 
aquest darrer any ja han obert dos 
supermercats al Pla Parcial Costa 
Brava, però ara ja estem parlant 
d’un tipus de comerç que enceta 
tota una sèrie de noves possibili-
tats molt engrescadores”. 

La tinenta d’alcalde d’Urba-
nisme, Rosa Aladern, també s’ha 
mostrat satisfeta que finalment 
s’hagi donat llum verda al centre 
comercial: “Ens ajudarà a consoli-
dar el Pla Parcial a la trama urba-
na ja existent. Aquesta nova pro-
longació i accés al poble a l’est de 
Blanes permetrà als consumidors 
i futurs habitants desplaçar-se cò-
modament i arribar en poc més de 
10 minuts al centre de la vila”.   

Decathlon està present actu-
alment en 54 països. La primera 
botiga la va obrir el 1976 a Lille 
(França) i a l’Estat espanyol es 
va implantar per primer cop a 
Montigalà (Badalona), amb motiu 
dels Jocs Olímpics de Barcelona. yy

BLANES

El pressupost 2020 es va por-
tar per primera vegada a ple el 19 
de desembre. En aquell moment 
l’oposició –PSC, Junts per Blanes 
i Cs-, que té majoria de regidors 
del plenari (11 de 20), va tombar 
la proposta del govern – ERC i 
Blanes en Comú-Podem- (10 re-
gidors).

Des d’aquell moment, hi va 
haver diversos contactes, es van 
introduir alguns projectes plan-
tejats pel PSC i Junts, i es van 
retocar els números, que ara són 
lleugerament més elevats, i la se-
gona proposta va tirar endavant 
amb els vots de 4 dels 5 partits 
del plenari el dijous 30 de gener 
en el decurs del primer ple ordi-
nari de l’any.

Junts per Blanes ha incidit 
especialment en el projecte d’ur-
banització de la plaça dels Dies 
Feiners. El Partit dels Socialistes 
de Catalunya ha posat en valor 
incentivar mesures de sostenibi-
litat ecològica als equipaments 
municipals. 

Respecte al pressupost pre-
sentat el desembre passat, hi ha 
hagut alguns canvis de partides, 
i la més destacada és la que in-
clou la dotació de 158.000€ per 
a l’adequació de tres pisos més 
destinats a emergències socials, 
al bloc dels antics mestres de 
l’Escola Carles Faust.

Es farà servir la tècnica del 
Georadar, com als Padrets, per 
examinar el subsòl de la plaça 
dels Dies Feiners i així poder de-
terminar de la manera més ex-

haustiva possible la importància 
de les restes que puguin haver-hi. 

A més a més d’aquest estudi 
preliminar i, comptant amb el 
suport de l’Arxiu Municipal de 
l’Ajuntament de Blanes, s’elabo-
rarà un informe que determini 
quines són les actuacions a efec-
tuar a la plaça dels Dies Feiners. 
Serà així, d’aquesta manera, 
que es donarà resposta a un re-
queriment veïnal i polític que en 
aquest moment ha defensat Junts 
per Blanes  per prioritzar que la 

plaça dels Dies Feiners és merei-
xedora d’una actuació preferent.

Per la seva banda, el suport del 
Partit dels Socialistes de Catalu-
nya està vinculat a les accions que 
efectuï l’Ajuntament de Blanes en 
l’àmbit de la protecció i millora 
del medi ambient. En aquest sen-
tit, la partida pressupostària que 

s’ha consignat és de 350.000€ i 
es destinaran per a la redacció i 
execució de projectes de millora 
en edificis de titularitat munici-
pal per implantar energies reno-
vables i processos que optimitzin 
el seu ús eficient. Aquestes dues 
actuacions i l’acceptació d’altres 
iniciatives van decantar el vot de 
les dues formacions. yy

«Les obres duraran sis 
mesos i es preveu obrir 
portes aquest mateix 

2020»

«Decathlon està present 
actualment en 54 països»

El govern (ERC-Blanes en Comú-Podem) rep el suport del PSC i Junts per Blanes. Cs hi vota en contra.

Inversions més destacades Pressupost Municipal 2020 Import

Avinguda Vila de Madrid (Zona Turística): 
Treballs preliminars i obra de superfície 

1.000.000 €

Campanya d’asfaltat vies públiques i altres reposicions 370.000 €

Noves infraestructures i millores al barri de Valldolig 795.000 €

Nou edifici Prefectura Policia Local i Protecció Civil: 
Treballs preliminars, estudis i projectes 

200.000 €

Noves instal·lacions esportives 250.000 €

Piscina municipal: treballs preliminars, estudis i projectes 150.000 €

Protecció i millora medi ambient:
Redacció i execució projectes de millora edificis municipals 
per implantar energies renovables 

350.000 €

Adequació tres pisos per emergències socials 158.000 €

Hi va haver 18 vots favorables i 3 de contraris. Foto Aj. Blanes
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Espectacle 'La dansa'. Foto J. Laguna i M. Moraleda

Foto de grup amb Torra i Canosa. Foto Aj. Blanes

 ‘Bela Mondo’, una peça de 
dansa reivindicativa 

‘La dansa, el llenguatge 
secret de l’ànima’

BLANES

L’Esbart Joaquim Ruyra de 
Blanes presentarà aquest 2020, 
‘Bela Mondo: Buscant un món 
bonic’, que proposa una reflexió a 
l’entorn d’alguns dels grans reptes 
de la societat del segle XXI. Temes 
com la crisi dels refugiats, els ex-
tremismes ideològics, la retallada 
de llibertats, l’individualisme, les 
falses notícies, les creixents desi-
gualtats socials i els populismes, 
entre d’altres. 

‘Bela Mondo’ –‘un món bonic’, 

en esperanto– vol ser un punt de 
reflexió crític però, alhora, carregat 
d’esperança per aconseguir pre-
cisament aquest món bonic a què 
fa referència. En aquest espectacle 
s’aposta per altres moviments de 
dansa als habituals del grup: des de 
les ètniques fins a les contemporà-
nies, utilitzant imatges poètiques, 
gags teatrals i, fins i tot, altres tipus 
de disciplines artístiques. 

La proposta és una creació 
d’Ester Plana, amb idea, guió i 
coreografies a càrrec de David 

Martínez, una suma d’esforços que 
en anteriors ocasions ja ha donat 
fruits molt singulars.

Es va poder veure un tas-
tet de Bela Mondo en la tercera 
posada en escena de l’espectacle 
“Tornem a casa XXL” a la Parrò-
quia de Santa Maria, en aquest 
cas amb la participació especial 
del Cor de Cambra Sota Palau i 
la Flama de Farners. En una de 
les dues representacions progra-
mades hi va assistir el president 
de la Generalitat Quim Torra. yy

BLANES

Presentat amb el títol ‘La sansa, 
el llenguatge secret de l’ànima’, es 
tractava d’una creació bicèfala de 
les coreògrafes blanenques Alba 
Puidomènech i Natàlia Pérez, 
que van fusionar en un sol cos de 
dansa els alumnes de l’Escola de 
Dansa Daina i Danstudio, hereva 
de l’Escola de Dansa Esclat. Tal 
com es va explicar al principi de 
l’actuació, l’objectiu va ser poder 
regalar les expressions més pures, 
les sensacions més íntimes i les 
inquietuds més profundes que viu 
l’ànima immortal abans, durant i 
després de la vida.

COL·LABORACIONS ESPECIALS 

A banda de les alumnes dels 
dos centres de dansa, també es va 
comptar amb les col·laboracions 
especials de dos ballarins interna-
cionals que es van formar a Bla-
nes, però que la vida ha dut lluny 
d’aquí. Aaron Samper va interpre-

tar una coreografia pròpia amb 
música de Lluís Llach, en una peça 
titulada ‘Quan l’ànima estima’. Per 
la seva banda, Henar Garcia va 
dansar justament el ball ‘Ànima’, 
amb música de Gustavo Santaola-
lla, que va encetar la sessió. 

Per la seva banda, Eva Mor va 
col·laborar en la coreografia ‘Quan 
l’ànima pateix i es revela’, que va 
interpretar Anna Cerrillo al so de 
la coneguda saeta de Joan Manuel 
Serrat. També va col·laborar el ba-
llarí Francesco Palmitesta. yy
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DIRECTORI DE SERVEIS

COMARQUES DE GIRONA

El sector turístic de les comar-
ques gironines ha programat cinc 
debats al llarg d'aquesta primera 
meitat del 2020 amb l'objectiu 
d'analitzar els reptes de futur que 
hi ha a la demarcació i elaborar 
un pla estratègic. Els debats, pro-
moguts per la Taula Gironina del 
Turisme, han arrencat el 30 de 
gener a la ciutat de Girona ana-
litzant l'oferta turística actual. Els 
membres d'aquest organisme han 
remarcat que han "involucrat a 
tots els nivells de l'administració 
pública" en els diferents debats 
per tal que es facin seus els com-
promisos que surtin. 

Les cinc jornades tractaran 
temes diversos com ara el com-
promís del sector amb la societat, 
el territori i el medi ambient. 

El sector turístic vol impulsar 
un nou pla estratègic aquest 2020 
que fixi un conjunt d'accions con-
juntes entre els diferents actors 
de cara als propers anys. 

La segona jornada es farà 
pràcticament un mes després, 
el 26 de febrer a Roses (Alt Em-
pordà), per tractar la relació del 
turisme amb el paisatge i el medi 
ambient. El tercer debat es farà a 
Olot el 19 de març i es centrarà 
en la importància de l'arquitec-
tura dins del sector. El 29 d'abril 
es farà una nova jornada a Platja 
d'Aro per reflexionar sobre l'im-

pacte del turisme en l'economia 
gironina i el 28 de maig es tancarà 
el cicle a Lloret de Mar per parlar 
dels reptes de futur i exposar les 
conclusions dels debats previs.

El degà de la Facultat de Tu-
risme, Joaquim Majó, ha destacat 
que aquests debats ajudaran a 
explicar "com som i per què som 
com som". Majó ha avançat que 

al llarg d'aquests cinc mesos de 
debats es tractaran "un centenar 
de temes", tots ells vinculats al 
món turístic. Aquests temes han 
de portar les bases del pla estratè-
gic que s'elaborarà posteriorment 
i marcarà les línies d'actuació de 
tot el sector en els propers anys.

Per desplegar aquestes línies 
d'actuació, serà clau la col·labo-

ració de les diferents administra-
cions. Per això, els membres de la 
taula han avançat que han "invo-
lucrat a tots els nivells de l'admi-
nistració pública" en els diferents 
debats per tal que se sentin inter-
pel·lats en aquest pla estratègic.

Martí ha avançat que alguns 
dels principals reptes que caldrà 
resoldre és "la qualitat del turis-
me" o la "desestacionalització" de 
la demarcació. Sobre aquest úl-
tim àmbit, ha destacat que ja s'hi 
està "treballant" però és molt difí-
cil perquè "els calendaris escolars 
manen". De tota manera, el presi-
dent de la taula ha remarcat que 
l'objectiu és "ser atractius fora de 
la temporada".

Per altra banda, la degana 
d'Econòmiques ha incidit en la 
"importància" de fer "un segui-
ment" del sector turístic a la de-
marcació. "Igual que a Catalunya 
interessa fer-ho amb la indústria 
perquè suposa un 20% del PIB, a 
Girona ens interessa fer-ho sobre 
el turisme perquè en algunes zo-
nes representa més d'un 20% del 
PIB", ha reblat Garriga. yy

Lloret tancarà un cicle de debats sobre el futur 
turístic de Girona

Membres de la Taula Gironina del Turisme. Foto ACN

«Es parla, entre d’altres, 
del  compromís del sector 
amb la societat, el territori 

i el medi ambient»

«La cloenda serà a Lloret 
de Mar el 28 de maig»
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Reservi espai per al seu establiment 972 33 45 00

AQUEST ÉS
EL TEU ESPAI

30€
AL MES, CONSULTAR 

CONDICIONS

BLANES - LLORET DE MAR

El teatre de la Costa Brava sud, 
un teatre amb escenaris a Blanes 
i Lloret de Mar, ha iniciat un nou 
any amb una àmplia programació. 
A Lloret de Mar, es va presentar la 
temporada del teatre, del cineclub 
Adler i del Casal de l’Obrera en un 
acte al Teatre municipal. La presen-
tació es va ajornar dos dies perquè 
s’havia programat en plena acció 
del temporal Glòria. A part de les 
activitats professionals, cal destacar 
la gran vitalitat de les entitats dels 
municipis organitzant actes.

Aquestes són les obres previs-
tes per a les properes setmanes:

- Del 7 al 9 de febrer
III Edició concurs de dansa Vila 
de Blanes 
Associació de dansa ÉLANCÉ
Teatre de Blanes

- 7 de febrer
Cicle Shakespeare: Els reis de 
Shakespeare escriuen el discurs 
de Phillipe The Sixth 
Cia: Laminimal Teatre Sistèmic
Teatre de Lloret. 21 h.

- 14 de febrer
El pequeño poni 
El pequeño poni, de Paco Bezerra 
parla de l’assetjament escolar i de 
com tots plegats, com a societat, 
l’enfrontem: sotmetent-nos a allò 
que els altres consideren normal 
per no patir rebuig o defensant la 
diferència. Teatre de Lloret. 21 h.

- 15 de febrer
Il peso dell'essere 
Teatre de Blanes. 21 h.

- 16 de febrer
La sireneta a l'illa de plàstic 
Cia. Dreams Teatre
Teatre de Blanes. 17.30 h.

- 28 de febrer
La partida d'escacs 
Jordi Bosch protagonitza el nou 
muntatge d’Iván Morales. Un es-
tudi sobre les obsessions a partir 
d’una novel·la d’Stefan Zweig
Teatre de Lloret de Mar. 21 h.

- 29 de febrer
De mares i filles 
Mosicamix i Puy&CO
Teatre de Blanes. 21 h.

Party game 
Espectacle per a tota la família, 
recomanat a partir de 10 anys.
Teatre de Lloret. 21.30 h.

- 1 de març
La Via Làctia 
Cia. El Cau de l'Unicorn
Teatre de Blanes. 17.30 h.

- 4 i 5 de març
Escena local: Oblidar 
Casal de l'Obrera. 21 h.

- 6 de març
Quinzena Mallorquina: Rostoll 
Cremat 
Aquesta història de cobdícia i 
ambició està ambientada a Ma-

llorca i parla de turisme però és, 
de fet, una metàfora escènica de 
la societat en què vivim. Un mun-
tatge amb molt de sol que parteix 
d'una rondalla i en el qual les 
gallines ponen ous d'or.
Teatre de Lloret. 21 h.

- 7 i 8 de març
Projecte Dona 
La Quarta Finestra
Casa Saladrigas. 18 h i 20 h.

- 7 de març
Somnriu 
de Jan Vilanova
Teatre de Blanes. 21 h.

- 8 de març
Premis Recvll 
Associació Recvll
Teatre de Blanes. 12 h.

- 14 de març
Ábrego 
Asociación andaluza de ardaleños 
y amigos de Ardales
Teatre de Blanes. 21 h.

- 15 de març
Sopa de pedres 
Cia. Engruna Teatre
Teatre de Blanes. 17.30 h.

- 20 de març
Concert flamenc: Memento de 
Mayte Martín 
Mayte Martín és la cantaora més 
important de Catalunya, i aquesta 
temporada actuarà 
Teatre de Lloret. 21 h.

- 21 de març
Escena local: No t'ho callis 
Teatre de Lloret. 21 h.
 
- 22 de març
Santa Maria Ora Pro Omnibus 
Cor de Cambra Sota Palau i El 
Mirall
Teatre de Blanes. 19 h.

- 27 de març
Lloret Espai Off: Cel 4.0 

Microteatre al Teatre
Teatre de Lloret. 21 h.

Cineclub Adler i Petit Adler

Teatre de Lloret
-Parásitos, dia 6 de febrer. 21h 
-L'hivern i la primavera al regne 
d'Escampeta, dia 9 de febrer.12 h 
-Retrato de una mujer en llamas, 
20 de febrer. 21 h. yy

Teatre de la Costa Brava sud

La partida d'escacs es podrà veure al teatre de Lloret
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Xerrada de Nixon Bahamon. Foto M.A. Comas

Cartell que anuncia les beques. Foto Aj. Lloret

Depuradora de Blanes. Foto Diputació de Girona

“Observatoris marins”

Convocatòria de beques per a 
estudis superiors

Sistemes de 
sanejamentLLORET DE MAR

El divendres 10 de gener, 
en el Local Social del Club Ma-
rina-Casinet, va tenir lloc una 
conferència a càrrec del científic 
Nixon Bahamon sobre el tema 
“Observatoris marins”. 

El biòleg va impartir per pri-
mera vegada en català la xerra-

da, per deferència al públic del 
Casinet.

 Nixon Bahamon és colom-
bià, llicenciat en biologia per la 
Universitat Nacional de Colom-
bia i doctor en Ciències del Mar 
per la Universitat Politècnica de 
Catalunya. Va treballar uns anys 
al Centre d’Estudis Avançats de 

Blanes en temes oceanogràfics i, 
actualment, desenvolupa la seva 
tasca a Barcelona, a l’Institut de 
Ciències del Mar que depèn del 
Consell Superior d’Investigacions 
Científiques (CSIC). 

Ha donat conferències, dictat 
cursos i participat en congressos 
a Colòmbia, Namíbia, Itàlia, EUA, 
Alemanya, França, entre molts al-
tres països.

En la seva conferència explicà 
l’aplicació dels observatoris marins 
in situ i remots, mostrant alguns 
aparells oceanogràfics i una aclari-
dora projecció  d’imatges  d’aparells 
−boies i satèl·lits−  per estudiar els 
efectes del canvi climàtic.

El divendres 20 de desem-
bre, el Club Marina-Casinet, va 
tancar l’any amb una conferèn-
cia de temàtica totalment dife-
rent. Àngel Rodríguez Vilagran 
va parlar  sobre “Iconografia de 
la Mare de Déu”. yy

LLORET DE MAR

L’Ajuntament de Lloret de 
Mar ha obert una nova convoca-
tòria d’ajudes econòmiques per a 
alumnes matriculats en estudis 
superiors (cicle formatiu de grau 
superior o grau universitari) en 
un centre dependent del Depar-
tament d’Ensenyament de la Ge-
neralitat de Catalunya o en una 
universitat pública catalana i a qui 
no correspongui la gratuïtat del 
servei ni cap altra ajuda pel mateix 
concepte, per al curs 2019/2020.

El regidor d’Educació, Francis-
co Pastor, explica que “són beques 
per ajudar a les famílies que fan 
grans esforços per tal que els seus 

fills estudiïn o per alumnes que han 
de compaginar estudis i treball. 
L’objectiu d’aquests ajuts és que nin-
gú que vulgui estudiar es quedi sen-
se fer-ho per qüestions econòmi-
ques”. El regidor remarca que “Són 
imports modestos, però que es van 
millorant any rere any. Aquest prò-
xim curs l’import total augmentarà 
un 23% fins als 50.000€”. 

Per poder accedir a les be-
ques cal que l’alumne estigui ac-
tualment empadronat a Lloret 
de Mar, que la unitat familiar de 
l’estudiant disposi d’una renda 
familiar inferior als 28.000 euros 
i presentar la documentació mit-
jançant instància electrònica al 
web www.lloret.cat.

El termini de presentació de 
les sol·licituds finalitza el 13 de 
febrer. yy

COSTA BRAVA

L’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA) i el Consorci de la Costa 
Brava (CCB) han signat diver-
sos convenis per millorar el sa-
nejament de les aigües residuals 
a la demarcació de Girona. Són 
cinc acords que beneficiaran les 
comarques de la Selva i l’Alt i el 
Baix Empordà, i que comporta-
ran una inversió global de 2,1 
milions d’euros. 

Pel que fa a Blanes i Lloret, im-
pulsaran la redacció de projectes 
constructius, concretament per 
millorar el bombament interceptor 
i la connexió amb la depuradora de 

Blanes (45.900 euros) i l’ampliació 
de la capacitat del col·lector d’im-
pulsió des de l’estació de bomba-
ment de Fenals fins al sistema de 
Lloret de Mar (31.000 euros). 

El sistema de sanejament 
de Blanes, activat el 1998 i am-
pliat posteriorment el 2003, té 
una capacitat de tractament de 
23.584 m3/dia, amb una població 
equivalent de 109.985 habitants, 
i el sistema de Lloret de Mar es 
va activar el 1992 i es va ampli-
ar el 2008, amb una capacitat 
de tractament de 36.000 m3/dia, 
amb una població equivalent de 
185.000 habitants. yy

Les furgonetes rodejades de flames. Foto Aj. Blanes

Furgonetes 
cremades 

BLANES

La mitjanit del dimarts 14 de 
febrer van cremar dues furgo-
netes al veïnat de la Plantera de 
Blanes, situades al pàrquing que 
hi ha sota el CAP-2.

Pocs minuts abans de les dotze 
de la nit, un veí va donar l’avís a 
la Policia Local que, un com com-
provat el que passava, va demanar 
la intervenció dels Bombers. Tam-
bé s’hi van desplaçar efectius dels 
Mossos d’Esquadra.

L’incendi va començar en un 

dels vehicles i va afectar al del cos-
tat –dues furgonetes–. La policia va 
poder avisar els propietaris de tres 
cotxes més que estaven molt a prop 
del foc i els van poder retirar abans 
de ser afectats per les flames –dues 
furgonetes més i un turisme–.

No hi va haver cap persona 
ferida a conseqüència del sinistre.  
En l’extinció de l’incendi hi van in-
tervenir un total de sis agents de la 
Policia Local de Blanes, així com 
tres camions dels Bombers de la 
Generalitat i dues patrulles dels 
Mossos d’Esquadra. yy

«S’hi destinen 50.000€ 
i els beneficiaris són 

alumnes matriculats en 
estudis de cicle formatiu 

de grau superior o estudis 
universitaris de grau»

«El termini de presentació 
de les sol·licituds finalitza 

el 13 de febrer»
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Núria Izquierdo fent un dels tractaments. Foto Oncolliga

Representants de l'Ajuntament i els clubs. Foto Aj. Blanes

Oncolliga estén el servei d’estètica oncològica a 
tota la demarcació

6a temporada de Blanes x Runners, la marca que 
promou el turisme esportiu i familiar

COMARQUES DE GIRONA

El Servei d’Estètica Oncològica 
Integral de la Fundació Oncolliga 
Girona ja està disponible a tota 
la demarcació de Girona. Un any 
i mig després de la seva posada 
en marxa a Girona i Olot, el ser-
vei s’ha pogut estendre a la resta 
d’hospitals comarcals gràcies als 
diners recaptats a les últimes dues 
edicions de l’Oncobike, la cursa 
solidària en BTT que se celebra a 
l’octubre a la Vall de Llémena. 

El Servei d'Estètica Oncolò-
gica Integral té com a finalitat 
prevenir i minimitzar els efectes 
secundaris que els tractaments 

oncològics tenen sobre la pell i 
les mucoses dels malalts, especi-
alment de les dones. La toxicitat 
de la pell, les mucoses seques 
(bucals, vaginals...), la hipersen-
sibilitat al sol, l’acné o la coïssor 
són alguns d’aquests efectes se-
cundaris. Tots ells són transitoris, 
però molt molestos, i l’objectiu 
d’aquest servei és minimitzar-los 
per tal que el malalt guanyi quali-
tat de vida i benestar, i de retruc, 
millori el seu estat anímic. El ser-
vei consta de sis sessions d'una 
hora de durada, amb periodicitat 
mensual i totalment gratuïtes. 

En una primera fase, el maig 

del 2018, el programa es va im-
plementar a la seu d’Oncolliga a 
Girona i a l’Hospital d’Olot i en el 
darrer trimestre de 2019 s’ha anat 
estenent també a Palamós, Camp-
devànol, Blanes i Figueres, a tra-
vés de convenis amb els diferents 
hospitals comarcals. El programa 
va a càrrec de Núria Izquierdo, es-
pecialista en estètica oncològica, 
que es desplaça fins als diferents 
centres sanitaris de manera peri-
òdica, en alguns casos un cop per 
setmana i en d’altres cada quinze 
dies. A Blanes, concretament a 
l’Hospital Comarcal de la Selva, el 
servei s’ofereix els dijous de 15 h a 
20 h. (cada quinze dies). yy

BLANES

Aquest 2020 la marca Blanes 
x Runners inclou un total de 10 
proves esportives, la primera de 
les quals ja va tenir lloc el passat 
12 de gener, la XXXII Cursa Mar 
i Murtra. En aquesta ocasió, la 
principal novetat ha estat la in-
corporació d’una tercera prova 
de 15 km, una trail que s’ha su-
mat a la tradicional Mar i Mur-
tra de 20 km, i la més popular i a 
peu pla de 10 km. 

La següent prova al calenda-
ri tindrà lloc el 26 d’abril, amb 
la XIX Ruta de les Ermites de 18 
km, seguida el 3 de maig per la 
VII Trail Selva Marítima i per 

la V Color Blanes x Runners, la 
cursa corporativa fixada pel 5 de 
juliol. A l’agost n’hi haurà tres: 
el dia 9 la 78a Travessia Popular 
del Port de Blanes; el dia 22 la 
XXXVII Caminada Popular Nit 
de Sant Bonós; i el dia 30 el XII 
Aquatló Popular Vila de Blanes. 

Per últim, el cap de setmana 
del 19 i 20 de setembre se cele-
brarà el II Dia de la Muntanya, el 
13 de desembre la XI Passafred, 
i finalment el 31 de desembre, 
tancant l’any, la III Cursa Popular 
Sant Silvestre. De totes les proves 
i curses, la més participativa amb 
diferència és la Caminada Popu-
lar Nit de Sant Bonós, que supera 

sempre les 5.000 persones.

Precisament aquest 2020 l’ha 
tematizat l’Agència Catalana de 
Turisme com l’’Any del Turisme 
Esportiu’, una circumstància que 
des de Blanes s’ha volgut emfa-
titzar amb l’edició d’un vídeo 
promocional: https://youtu.be/
ZcdcH41xiak.

El vídeo s’espera que contri-
bueixi a reforçar el posicionament 
de Blanes com a destinació de Tu-
risme Esportiu i Familiar i servirà 
per fer presentacions en diferents 
esdeveniments, com ara fires ge-
nèriques i taules de treball amb 
agents de viatges, entre d’altres. yy

Demanaʼl
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El servei fa anys que es prorroga. Foto Yoyo

Antics trenets. Foto M.A. Comas

Nova pròrroga

Lloret de Mar vol recuperar 
el trenet turístic 

BLANES

L’Ajuntament de Blanes va apro-
var abans d’acabar l’any una nova 
pròrroga del servei de transport 
urbà de viatgers. El servei es va con-
cedir per 20 anys el 1993 a Trans-
ports Pujol & Pujol. El contracte, 

per tant, es va prorrogant cada any 
des del final de la concessió, ara, a 
l’empresa que va assumir la inicial. 

Abans de fer una nova plica 
i posar el servei a concurs es vol 
disposar del Pla de Mobilitat, 

per tant, és molt possible que a 
finals d’aquest 2020 s’hagi de fer 
una nova pròrroga per evitar que 
els habitants de Blanes es quedin 
sense servei.

Segons el regidor responsa-
ble de l’àrea, Jordi Urgell, “s’hau-
ran de fer, entre d’altres estudis i 
anàlisis, enquestes a l’hivern i a 
l’estiu, després redactar les con-
clusions del Pla de Mobilitat i un 
cop estigui tot acabat, començar 
amb la nova plica del concurs. 
Per tant, no puc assegurar que 
aquesta sigui la darrera pròrroga”.

La proposta es va aprovar per 
unanimitat dels cinc grups mu-
nicipals. Cs, però, va advertir que 
seria la darrera vegada que dona-
rien un vot de confiança. Segons 
Sergio Atalaya, “cada Nadal tenim 
aquest tràmit des del 2013 i ja és 
hora que hi hagi una nova plica i 
no estar sempre en precari”. 

Joel Comas, de Junts per Bla-
nes, va demanar una comissió de 
seguiment del Pla de Mobilitat 
cada dos mesos, que va acceptar el 
govern local. yy

LLORET DE MAR

L’Ajuntament de Lloret s’ha 
proposat posar de nou en marxa el 
servei de tren turístic al municipi. 
En aquest sentit el regidor de Mo-
bilitat Urbana, Cristian Fernández, 
ha anunciat que la Junta de Govern 
Local ha aprovat la signatura d’un 
conveni amb l’Associació de Muni-
cipis per la Mobilitat i el Transport 
Urbà (AMTU), per tal que es du-
guin a terme els estudis de viabili-
tat necessaris per a la implantació 
d’aquest servei turístic a la vila. 

Aquesta iniciativa, se sumarà a la 
resta de projectes amb intenció de 
transformar la mobilitat i el tràn-
sit, com l’anàlisi del servei ORA 
(ordenança reguladora d’aparca-
ments) o la creació d’un organis-
me autònom que s’encarregui de la 
gestió de manera transversal.

Referent a la implantació del 
transport lúdic, el regidor infor-
ma que l’AMTU estudiarà les dife-
rents opcions de viabilitat a l’Ajun-
tament de Lloret amb l’objectiu de 

poder determinar com acabarà 
operant.Aquestes accions s’em-
marquen dins el nou Pla de Mo-
bilitat Urbana Sostenible (PMUS) 
que s’ha de revisar aquest 2020.

El regidor afirma que ”la mo-
bilitat sostenible cada cop té més 
rellevància en les ciutats actuals 
i, el cas del trenet en concret, és 
una oportunitat d’oferir un nou 
servei de transport, que sigui 
sostenible i que s’adapti al nostre 
perfil de destí turístic”. yy

BREUS

Setmana per la Pau

Obres a l’Anselm Clavé

2a Trobada

Presentació del Calendari Interreligiós. Foto Aj. Blanes

Cartell que indica la desviació. Foto Yoyo

Sardanes a la trobada d'entitats andaluses. Foto M.A. Comas

Blanes ha celebrat del 27 al 31 
de gener la Setmana per la Pau, 
que va culminar amb la III Mar-
xa per la Pau. Aquest 2020 el ci-
cle ha constat de sis activitats, 
incloent la presentació del II 
Calendari Interreligiós de Bla-
nes, amb les dates assenyalades 
de les comunitats de la Taula de 

Diàleg Interreligiós. Els actes 
de la Setmana per la Pau 2020 
de Blanes han estat organitzats 
pel Servei de Primera Acollida 
de l’Àrea d’Acció Social, Igualtat 
i Nova Ciutadania de l’Ajunta-
ment de Blanes amb la col·labo-
ració de diferents entitats locals 
i comarcals. yy

Tallen el carril de baixada de 
l’entrada a Blanes pel carrer 
Anselm Clavé. Segons informa 
la Policia Local, el tall durarà 
tot el febrer i anirà entre l’avin-
guda de l’Estació i el carrer 

Tarragona. S’ha senyalitzat una 
ruta alternativa pel carrer Bar-
celona, un carrer on no es pot 
aparcar a la banda esquerra per 
a facilitar la circulació. yy

Lloret de Mar ha acollit la Sego-
na Trobada d’Entitats Andalu-
ses de les comarques de Girona. 
Els actes es van celebrar el cap 
de setmana del 25 i 26 de gener 
al pavelló poliesportiu, preparat 
per a l’ocasió amb un gran esce-
nari, diverses banderes, globus i 

molta música i dansa. El nom-
bre d’entitats participants va ser 
de 30, que van reunir més de 300 
artistes que van oferir un ampli 
ventall del seu folklore, fomen-
tant l’intercanvi de cultures en-
tre Catalunya i Andalusia. yy
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LLORET DE MAR

El diumenge 26 de gener el 
Teatre de Lloret es va omplir de 
gom a gom per viure en directe 
la Festa de l’Esport, que enguany 
arribava a la 46a edició. Per unes 
hores, els entrenaments i la com-
petició queden al marge. La festa, 
és un punt de trobada dels espor-
tistes i dirigents de totes les disci-
plines que es practiquen a Lloret. 
Uns moments de companyonia, 
converses desenfadades i en 
aquesta ocasió, com havia afectat 
a cada persona en el seu dia a dia 
esportiu, el temporal Glòria.

Els guardons més destacats de 
la Festa de l’Esport lloretenc va-
ren recaure en Manel Fernández 
-pel seu foment de l’atletisme, bà-
sicament des del Club Atletisme 

Lloret-la Selva; però també per la 
seva implicació en molts esports 
de base des del Consell Comarcal 
de la Selva,- que va rebre el premi 
Forjador de l’Esport. Jordi Pala-
cín va recollir el premi Llevant 
pels 50 anys del Club de Bàsquet. 
Palacín va agrair-ho a les moltes 
persones que han fet possible 
aquesta història de cinc dècades.

Enguany el moment més emo-
tiu va ser el record  a pioners de 
l’esport que van morir al 2019. 
Darwin Ribas (campió de cros i 
fundador del Club d’Atletisme) i 
Alfons Serrano (cronista de par-
tits a la ràdio i la televisió).

També hi va haver, com és 
habitual, el reconeixement a es-
portistes destacats en les seves 

disciplines com Miquel Molina, 
Ona Blasco, Ariadna Garrasi-
no, Miguel Juanola, Tània Pardo, 
Marc Dailos, Xènia Sirés, Clàudia 
Terradas, José León i Àlex Barón.

La Festa de l’Esport lloretenc 
també va estrenar una nova sec-
ció: el reconeixement a esportis-
tes amb projecció en disciplines 
poc habituals. Aquest ha estat en-
guany, el cas Ale Albanesi (karts) i 
Raül Rico (free ride en esquí).

L’Ajuntament també va fer un 
reconeixement als usuaris més 
veterans dels cursos esportius 
sènior: Angelina Bonilla i Eme-
terio Villoldo.

L’alcalde Jaume Dulsat va de-
fensar que l’esport “és un vincle 

que cohesiona les més de 100 na-
cionalitats que hi ha a la vila”. 

Després de la festa, com no 

podia ser d’una altra manera, 
han tornat els entrenaments i les 
competicions. yy

El triatló combina ciclisme, natació i atletisme. Lloret Turisme

Els dos principals guardonats. Foto M.A. Comas

Lloret de Mar, certificat en una nova modalitat 
esportiva: el triatló

46a Festa de l’Esport de Lloret de Mar

 MOISÉS GARCÍA - LLORET DE MAR

Lloret de Mar ha obtingut una 
nova certificació esportiva. Es 
tracta del triatló, una disciplina 
que agrupa la natació, el ciclisme 
i l’atletisme. Un dels requisits per 
rebre aquesta distinció era crear 
un running center, un indret per 
a corredors on aquests puguin 
deixar totes les seves pertinen-
ces, així com un espai amb infor-
mació de les rutes per fer a Lloret 
i altres recomanacions. Aquesta 
zona es troba a dins de la Piscina 
Municipal.

D’aquesta manera, ja són sis 
les modalitats esportives en les 

quals està certificada Lloret de 
Mar. De fet, és la destinació de 
tot Catalunya amb més esports 
certificats. A banda del triatló, 
també hi ha el futbol, l’atletisme, 
el ciclisme, la natació i els esports 
col·lectius. En aquest sentit, cal 
destacar que Lloret compta amb 
catorze hotels i dues agències de 
viatges especialitzades en clients 
que venen a la destinació a prac-
ticar algun esport. 

El certificat arriba en un mo-
ment especial per Lloret de Mar, 
que en aquest 2020 serà seu del 
1r Congrés Mundial de Turisme 
Esportiu. Es tracta d’un esdeve-
niment que impulsa la Generali-
tat en el que s’ha proclamat Any 
del Turisme Esportiu amb l’ob-
jectiu de posicionar Catalunya 
com a destinació esportiva de 
referència mundial. yy

PASSATEMPS

«Lloret de Mar és la 
població catalana amb més 

certificacions esportives»

«Aquest 2020, Lloret 
serà seu del 1r Congrés 

Mundial de Turisme 
Esportiu»
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Lloret de Mar torna a fer olor de benzina

Lloret de Mar acull 450 esdeveniments esportius 
en un any

LLORET DE MAR

El 7è Rally Lloret de Mar, s’ha 
programat pels dies 7 i 8 de febrer 
de 2020. La prova que organitza 
V-Line Org. recupera així el pres-
tigiós llegat de curses de Lloret 
amb una prova que es disputarà 
al llarg de dues intenses jornades 
formades per trams emblemàtics 
que sumaran un total de 145,04 
km contra el crono.

Totes dues etapes, molt exi-
gents i tècniques amb la finalitat 
de recuperar l'essència del ral·li 
de Lloret de Mar, 26 anys després 
de la seva última edició, tindran 
el punt de sortida el divendres 7 
de febrer, dia en el qual també es 
realitzaran les verificacions tèc-
niques i administratives així com 
el shakedown. Els cotxes baixaran 
del podi de sortida instal·lat en el 
passeig marítim de Lloret de Mar 
a les 17 hores per realitzar la pri-
mera especial a les 17h40, obrint 
la cursa el tram Tossa-Sant Grau, 
al qual seguiran Coll de Ravell i 
Collsaplana, un bucle amb tres es-

pecials que els participants repeti-
ran en dues ocasions.

L'etapa del dissabte 8 comen-
çarà a les 12h15 i també estarà 
formada per tres trams a doble 
passada: Santa Pellaia, La Ganga 
i Canyet, aquesta última la cro-
nometrada més llarga de tota la 
prova amb la que es pretén con-
figurar un ral·li obert fins al final. 
Amb l'últim pas pel podi del pas-
seig marítim de Lloret conclourà 
el ral·li i el lliurament de trofeus 
es durà a terme a les 19h15 al ma-
teix podi, atorgant-se trofeus a la 
classificació escratx, de classes i 
d'escuderies. Malgrat començar 
pràcticament des de zero a causa 
del gran nombre d'anys des que es 
va celebrar l'última edició, la que 
serà la 7a edició del Rally Lloret de 
Mar es conforma com a molt inte-
ressant per a un ventall molt gran 
de pilots, ja que serà puntuable 
per a diversos campionats.

 
VELOCITAT, REGULARITAT I 
LEGEND 

Aquest 7è Rally Lloret de Mar 
acollirà en una mateixa cursa les 
modalitats de Velocitat per a cot-
xes clàssics i moderns i de Regula-
ritat per a clàssics, així com també 
Legend i Exhibició. Aquest ral·li no 

només serà la prova que suposarà 
l'obertura de la temporada 2020 de 
l'organitzador, V-Line Org., sinó 
que també obrirà el Campionat de 
Catalunya de les especialitats de 
Velocitat i Regularitat.

 EPICENTRE DE LA PROVA

L'Ajuntament de Lloret de Mar 
ha volgut recuperar l'automobilis-
me de carretera que li va donar 
grans dies de glòria en el món 
dels ral·lis fins a transformar-la 
en ‘capital del motor’. No en va, 
el passeig marítim i el seu entorn 
reunirà, per al gaudi del públic i la 
comoditat dels equips, podi, parc 
tancat, village i parc d'assistència.

 
Per afrontar aquest gran repte 

i deixar molt alt el pavelló de Llo-
ret com a ciutat de ral·lis, V-Line 
Org. compta amb la col·labora-
ció de Michelin, Bricoceràmic i 
l'Hotel Evenia Olympic que, de la 
mateixa manera, acollirà la base i 
la direcció de cursa. yy

«Lloret ha volgut 
recuperar l'automobilisme 

de carretera que li va 
donar grans dies de 

glòria»

«Lloret acollirà el mes de 
maig el primer Congrés 

Mundial de Turisme 
Esportiu»

«La prova acollirà Velocitat 
per a cotxes clàssics i 

moderns i Regularitat per 
a clàssics, així com també 

Legend i Exhibició»

Cartell del Rally Lloret

Membres de la Taula. Foto Lloret Turisme

LLORET DE MAR

Aprofitant la visibilitat de 
l’Any del Turisme Esportiu, Lloret 
Turisme ha dissenyat un ambici-
ós pla d’accions que inclou, entre 
d’altres, la participació en una de-
sena de fires i esdeveniments pro-
fessionals en països com Alema-
nya, Dinamarca o el Regne Unit. 
Pel que fa al màrqueting, destaca 

l’inici de la línia estratègica Ali-
mentació i Turisme Esportiu, 
dissenyada dins l’estratègia d’im-
puls al sector de la gastronomia 
2018-2022, que amb el suport de 
la Fundació Alícia es desplegarà 
aquest 2020 per oferir al sector 
lloretenc una major especialitza-
ció mitjançant formacions i ma-
terial específic.

Aquest gener ha tingut lloc a 
l’Hotel Samba de Lloret de Mar 
la trobada de la Taula de Turisme 
Esportiu de Lloret de Mar, orga-
nitzada per Lloret Turisme amb la 
presència de les més de vint em-
preses de la destinació especialit-
zades en aquest producte turístic.

Durant l’acte, s’ha presentat 
el pla d’accions específic que 
Lloret Turisme ha preparat per 
al 2020, any en què el turisme 
esportiu tindrà gran visibilitat 
a Catalunya ja que l’Agència Ca-
talana de Turisme l’ha declarat 
Any del Turisme Esportiu.

Entre les accions presentades 
per al 2020 destaca la celebració 
a Lloret de Mar del primer Con-
grés Mundial de Turisme Espor-
tiu de l’Organització Mundial del 
Turisme, que permetrà presentar 
la destinació i la seva oferta es-
pecífica per a aquest producte als 
més de 500 professionals de tot el 

món que assistiran a la trobada. 
Lloret també acollirà altres esde-
veniments de relleu internacional 
com “El retir avançat”, del neuro-
científic Joe Dispenza, especia-
litzat en mindfulness, amb 2.000 
assistents i totes les places ja ex-
haurides o la Copa AFIA Cata-
lunha, el torneig de futbol sènior 
internacional més gran del món.

DADES DEL 2019

Durant la celebració de la Tau-
la, s’ha presentat també el balanç 
de 2019 de les accions dutes a 
terme i de les xifres definitives de 
visitants relacionats amb turisme 
esportiu que van acollir les instal-
lacions municipals de la destina-

ció durant l’any passat. L’any es va 
tancar amb 61.229 visitants entre 
esportistes i acompanyants, un 5% 
més que l’any anterior, als quals 
cal sumar també 3.000 ciclistes; 
i la celebració de 446 esdeveni-
ments i activitats esportives (un 
7,7% més que el 2018).

En paraules d’Elizabeth 
Keegan, gerent de Lloret Turisme: 
“Aquest és un any important per 
al turisme esportiu a Catalunya i 
Lloret de Mar, una de les princi-
pals destinacions especialitzades 
del territori, no podia quedar-se 
enrere. Hem dissenyat un pla d’ac-
cions ambiciós que ens portarà a 
promocionar-nos en nous mer-
cats. Aprofitarem que al maig se-
rem la seu del 1r Congrés Mundial 
de Turisme Esportiu, que orga-
nitza l’Organització Mundial del 
Turisme (OMT) en col·laboració 
amb l’Agència Catalana de Turis-
me, per mostrar la nostra oferta a 
professionals de tot el món.” yy

Velocitat, Regularitat i Legends, tot en una mateixa prova

Lloret programa nombroses activitats coincidint amb l’Any del Turisme Esportiu
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6a Copa Nadal

Futbol solidari

Capital del voleibol català

Guanyadors de la Copa Nadal. Foto CNB

Primer classificat femení. Foto Aj. Blanes

Imatge dels dos equips. Foto Joan Ferrer

Guillem Pujol Belmonte ha tor-
nat a guanyar la Copa Nadal 
de Natació. La prova s’ha fet 
aquest 25 de desembre al Port 
de Barcelona i Guillem Pujol 
s’ha imposat per sisena vegada 
consecutiva. El seu principal ri-
val va ser el seu germà Ricard. 

En categoria femenina, victòria 
de Laura Rodríguez, que amb 
17 anys ja s’ha imposat en dues 
ocasions. La Copa Nadal ha ar-
ribat a la 110 edició i en aquesta 
ocasió ha tingut un total de 370 
esportistes. Organitza el Club 
Natació Barcelona. yy

El CF Tordera (3a Catalana) i el 
CD Blanes (2a Catalana), van 
començar l’any amb un partit 
solidari a Tordera. L’objectiu: 
recollir diners pel Rebost de 
Tots de la població maresmen-
ca i també joguines per a les 

famílies més necessitades. Els 
dos equips van aprofitar per fer 
proves i nombrosos canvis per 
preparar els reptes que els espe-
ren aquest 2020: la permanèn-
cia per al CD Blanes i l’ascens 
per al CF Tordera. yy

L’arribada del nou any 2020 ha 
significat per a la Ciutat Espor-
tiva de Blanes allotjar un esdeve-
niment esportiu de primer ordre 
per primera vegada. Es tracta 
del VI Campionat de Catalunya 
de Seleccions Catalanes de Vo-
leibol. Durant tres dies, doncs, 
la Ciutat Esportiva de Blanes 

ha esdevingut capital catalana 
d’aquest esport, comptant amb 
la participació de més de 400 es-
portistes repartits en 30 equips. 
Completaven el quadre de par-
ticipants els prop de 50 entrena-
dors i entrenadores, així com els 
més de 30 àrbitres que van col-
laborar en la competició. yy

Primer bany

Tuscà torna al CF Lloret

Futbol femení 

Feia fred, però lluïa el sol. Foto M.A. Comas

Tuscà en la seva primera etapa. Foto CF. Lloret

Un dels tres equips femenins del Racing. Foto Yoyo

LLORET DE MAR

El mes de gener, com marca la 
tradició, es va celebrar el primer 
bany de l’any organitzat pel Club 
Natació Lloret. Aquest 2020 ja s’ha 
arribat  a la 26a edició, en aquest cas, 
amb la participació de 177 valents.

El 1995 es va celebrar la pri-
mera edició amb 13 participants.  
L’objectiu inicial era reclamar una 
piscina municipal coberta. Ara, un 
cop aconseguit l’objectiu, la jorna-
da és completament festiva.

Bona part dels participants re-
peteixen any rera any. Per aquest 
motiu, després del bany, hi ha tro-
feus per als que fa cinc anys que es 
banyen o bé un múltiple de 5. yy

LLORET DE MAR

Nova incorporació al mercat 
d’hivern del primer equip del CF 
Lloret. Ha tornat Jordi Tuscà per 
reforçar la porteria. Després de la 
lesió de llarga durada de Marco 
Madelaine, l’entitat ha arribat a un 
acord amb el porter vidrerenc, de 
28 anys, que arriba procedent del 
Palamós CF. Aquest serà el quart 
curs del jugador en el CF Lloret. 

Tuscà va arribar l’estiu del 2016 
i va jugar fins al passat estiu, en què 
va marxar al conjunt palamosí. El 
CF Lloret ha acabat la primera vol-
ta del Campionat de Primera Cata-
lana ocupant la 11 posició amb 20 
punts. Ha guanyat 5 partits, n’ha 
empatat 5 i n’ha perdut 7. yy

BLANES

La presentació de tots els 
equips del Racing Blanenc ha ser-
vit aquest gener per oficialitzar un 
nou projecte, el del futbol femení. 
El conjunt blanenc disposa de tres 
equips de F-7 i l’objectiu és anar 
creixent amb el pas de les tempo-
rades. El projecte va començar ara 
fa cinc mesos. Les joves jugadores 
van jugar la temporada passada 
en equips mixtos, tal i com preveu 
la FCF en aquestes edats, i ara ja 
n’han pogut crear tres el cent per 
cent femenins. En l’acte de presen-
tació del futbol base del Racing, 
un a un, van anar desfilant sobre 
el camp de gespa artificial els 15 
equips que tenen, a més a més 
de l’Escoleta, acompanyats dels 
seus entrenadors i entrenadores: 
3 prebenjamins, 4 benjamins (dels 
quals un és femení), 6 alevins 
(amb 2 femenins) i 2 infantils. yy
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SALUT

Els menors de 2 anys no 
han d'utilitzar pantalles de 
dispositius mòbils

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

BREUS

XXXII Cursa Mar i Murtra

2a Sant Silvestre

Cursa solidària

Trail Mar i Murtra. Foto Yoyo

Presentació de la cursa. Foto ASPRONIS

Ambient festiu a la sortida. Foto Aj. Blanes

L’any 2020, atlèticament par-
lant, ha començat a Blanes amb 
la tradicional Cursa Mar i Mur-
tra que organitzen els Fondistes 
de la vila. La principal novetat 
ha estat la incorporació d’una 
tercera cursa, la I Trail Mar i 

Murtra de 15 km de recorre-
gut, que se suma a la tradicio-
nal XXXII Cursa Mar i Murtra 
de 20 km, i a la VI Cursa Mar 
i Murtra Sprint de 10 km. Les 
tres proves van començar i aca-
bar al passeig marítim. yy

L’atleta blanenc Buba Sabaly, del 
Club Triatló Blanes, ha revalidat 
la primera posició que ja va ob-
tenir en l’edició passada després 
de creuar la línia de meta amb 
un temps de 15,46 minuts. Per la 
seva banda, en dones la primera 
plaça ha estat per Eva Wutti, que 
ha invertit poc més d’un minut 

més que el primer classificat en 
homes: 16,47 minuts. El podi 
en homes l’han completat Ro-
ger Riera en segon lloc i Miki 
Hernández en la tercera plaça. 
La segona posició en dones l’ha 
aconseguit l’atleta francesa Pri-
gent Laurence, i el tercer lloc, 
Pili Ureña. yy

Lloret de Mar ha dedicat la tradi-
cional Cursa de Nadal a la Fun-
dació ASPRONIS. L’alcalde de 
Lloret, Jaume Dulsat, ha explicat: 
“L’any passat va ser la primera 
vegada que vàrem donar aquest 
vessant solidari a la cursa i l’ac-
ceptació va ser tan bona que ja 
l’hem instaurat i cada any desti-
narem la recaptació a una entitat 
concreta de caire social”. La Cur-

sa de Nadal de Lloret és de caràc-
ter popular, no competitiu -es pot 
fer corrent o caminant-, d’aproxi-
madament 5 quilòmetres. Abans, 
hi ha curses infantils. Tot en un 
ambient prenadalenc a les pistes 
d’Atletisme amb la participació 
club d’atletisme Lloret-La Selva i 
La Sansi. Hi va haver més de 800 
participants i uns beneficis que 
van superar els 4.000 euros. yy

Cal prendre precaucions amb els infants

Els nostres nens i nenes 
passen de mitjana gaire-
bé 5 hores al dia davant 

d'una pantalla. Més del 40% dels 
infants veuen el contingut de la 
televisió en dispositius mòbils o 
en l'ordinador. 89% veu vídeos 
de Internet.  7 de cada 10 nens i 
nenes entre 12 i 13 anys utilitzen 
les xarxes socials en els seus dis-
positius mòbils. Aquests van ser 
els resultats més sorprenents d'un 
estudi al 2018 de l’Asociación para 
la Investigación de Medios de Co-
municación (AIMC) a Espanya. 
A l'edat de 10 anys, el 50% dels 
nens i nenes ja tenen el seu propi 
telèfon mòbil. Sens dubte, aquesta 
dada ens obliga a reflexionar so-
bre les conseqüències d'aquesta 
imparable tendència.

El infants se senten atrets per la 
velocitat i el color de les imatges 
en una pantalla, convertint-se en 
observadors passius o interacci-
onant amb entusiasme amb els 
diversos jocs o aplicacions. Les 
pantalles provoquen fascinació 
però, en funció de l'edat, el seu 
cervell no és capaç de donar el 
significat equivalent al món real 
perquè la imatge es comporta ra-
dicalment de manera diferent de 
la realitat. Atrauen tota la seva 
atenció, però la comprensió i la 
interpretació és inadequada.

Fins als 2 anys, els nens no tenen 
prou maduració cerebral per tenir 
una representació real equivalent 
al que veuen en una pantalla d'un 
dispositiu. Els menors de 12 me-
sos no segueixen els diàlegs i, en-
cara que el 75% dels vídeos edu-

catius ho indiquen, el seu benefici 
no s'ha demostrat en nens menors 
de 2 anys d'edat. Sí és cert, d'altra 
banda, que els programes de qua-
litat poden ser beneficiosos per a 
la millora de les habilitats socials 
i el llenguatge a partir dels 2 anys.
La infància és precisament el 
període de la vida en què la in-
tel·ligència es desenvolupa i per 
construir-la el nen necessita una 
participació activa mitjançant 
una interrelació amb el medi na-
tural i social. Entre els 2 i els 6 
anys,  gràcies a la interacció amb 
l’entorn,  el nen imita les accions 
de la vida quotidiana del món 
adult, desenvolupa l'atenció i el 
pensament creatiu, desenvolupa 
el llenguatge i adquireix la capa-
citat de representació mental. Les 
hores de pantalla són perjudicials 
per a aquesta interacció amb con-
seqüències imprevisibles.

La interferència amb el son i l'ús 
de pantalles en els nens també està 
perfectament documentada. Com 
més temps de pantalla menys ho-
res de son i més dificultats de con-
ciliació. Un estudi va comprovar 
que es reduïen 25 minuts de son 
nocturn per a cada hora d'ús de 
tabletes o mòbils al dia en nens 
i nenes menors de 3 anys d'edat. 
Aquest dèficit d'hores de son afec-
ta la seva estabilitat emocional i 
també pot tenir un impacte nega-
tiu en el seu aprenentatge global.

Quants dispositius electrònics te-
nim a les nostres llars? Telèfons 
mòbils, tabletes, ordinadors, con-
soles i altres... Vivim envoltats de 
pantalles, també a la feina, anem 
amb el nostre mòbil a tot arreu 
com una extensió més del nostre 
cos. Les pantalles són aquí per 
quedar-s'hi i els més petits són 
espectadors atents veient-nos uti-

litzar-les i després reprodueixen el 
que han vist.

Com a responsables del desenvo-
lupament saludable dels nostres 
fills, hem de prendre mesures 
que els protegeixin d'aquest risc 
latent que, per desconeixement, 
sovint obviem.

Els menors de 2 anys no han de 
veure continguts de cap tipus en 
pantalles (especialment en me-
nors de 18 mesos). De 2 a 3 anys 
l'exposició ha de ser limitada (30 
minuts al dia) amb programes 
de qualitat i acompanyats. De 3 
a 5 anys fins a 1 hora al dia amb 
supervisió i a partir d'aquesta edat 
en períodes pautats amb limitació 
de temps i de tipus de  programes. 
Els nens i adolescents faran un ús 
responsable del seu telèfon mòbil 
basant-se en la utilització que en 
fan els seus referents adults, així 
com de les normes que s'imple-
menten des de la compra del seu 
primer mòbil. No és aconsellable 
que els nens menors de 12 anys 
tinguin el seu propi telèfon mòbil.
La tecnologia ens aporta grans 
avantatges a tots nosaltres, però 
necessitem conèixer els riscos 
d'un ús indegut. Tots utilitzem 
dispositius, i necessàriament hem 
de predicar amb el nostre exem-
ple. Menjars familiars sense mò-
bil, no comprovar el mòbil men-
tre treballem, conduïm, estudiem 
o parlem. Aquests són aspectes 
que també hem d'incorporar a les 
nostres vides. Els pares som mes-
tres per als nostres fills i, sobretot, 
som responsables de la seva salut 
i desenvolupament. Podem dialo-
gar amb ells i pactar moltes coses, 
però és la nostra responsabilitat i 
el nostre deure saber posar els lí-
mits més adequats per a ells. yy



26   LA MARINA FEBRER DE 2020

L’AGENDA                                                     

LLORET DE MAR

FINS AL 20 
EXPOSICIÓ LAIA BEDÓS
Galeria d’Art L’Arcada

DEL 7 AL 9 
III EDICIÓ CONCURS DANSA 
VILA DE BLANES
Dia 7 de 17 a 22 h.
Dia 8 de 9 a 22 h.
Dia 9 de 9 a 22 h.
Associació Dansa Élancé
Teatre de Blanes.

DEL 7 AL 9
II EDICIÓ CONCURS FOTOGRÀFIC 
DANSA VILA DE BLANES

Sala García-Tornel.

DEL 15 AL 23
30è ANIVERSARI CLUB ROTARY 
BLANES. Rotary Club Blanes
Sala García-Tornel.

DIA 15
IL PESO DELL’ESSERE
Teatre de Blanes, 21 h.

DIA 16
FIRA D’ARTICLES DE SEGONA 
MÀ LA GANGA
Avinguda Catalunya-La Plantera.
De 9.30 a 14 h.

DIA 16
RIALLES: LA SIRENETA I L’ILLA DE 
PLÀSTIC. Dreams Teatre.
Teatre de Blanes, 17.30 h.

DIA 21
RUES DE CARNESTOLTES 
ESCOLES
Col·legi Santa Maria, d'11 a 12.30 h. 
Carrers del centre.
Col·legi Cor de Maria, de 9.30 a 
12.30 h. Passeig de mar.

DIA 22 
ACTUACIONS INFANTILS, 
INFLABLES, TALLERS I 
CONCURSOS DE DISFRESSES

DIA 23
RUA DE CARNAVAL
Carrers del centre. Tarda.

DIA 29
DE MARES I FILLES 
Teatre de Blanes, 21 h.

BIBLIOTECA COMARCAL

DEL 5 AL 27
EXPOSICIÓ: "GAMERS I 
COMIQUEROS". De la vinyeta a 
la consola...i viceversa. Organitza 
Norma Còmics i Diputació de 
Girona. A la Biblioteca Jove. 

DIA 6
DIJOUS DE LLETRES I MOTS 
(tertúlia literària per a adults): 
Aquell antic missatge de 

l’amor de Vicenç Llorca, amb 
la presència de l’autor, dins 
del programa Lletres en Viu, 
Institució de Lletres Catalanes.
A les 19 h a la Sala Roberto 
Bolaño.

DIA 7
CLUB DE JOCS DE TAULA, 
per a nens i nenes a partir de 8 
anys, joves i adults, amb David 
Quesada. Inscripcions a la 
Biblioteca, 18 h. A la Sala Roberto 
Bolaño. Properes sessions: dia 15 
a les 11 h i dia 28 a les 18 h.

DIA 11
HORA DEL CONTE: Quines 
unes, elles! Amb H6 Produccions. 
Celebració del dia de la nena i 
la dona, i a les 17.30 h a la Sala 
Roberto Bolaño, miniclub: "El llop 
ha tornat de Goffroy de Pennart", 
per a nens i nenes de 5 a 7 anys, 
acompanyats pels seus pares. 
Places limitades. A les 17 h a la 
Biblioteca Escolar de l’Escola Mn. 
Joan Batlle de Blanes. 

DIA 13
EXPOSICIÓ: DIA DE LA RÀDIO: 
taula bibliogràfica.

DIA 13
SESSIÓ DEL CLUB DE LECTURA 
INFANTIL (de 8 a 11 anys): El noi 
que nedava amb les piranyes de 
David Almond. A les 17.30 h a la 
Biblioteca Jove.

DIA 20
SESSIÓ DEL CLUB DE LECTURA 
JUVENIL (de 12 a 16 anys): Quin 
dia tan bèstia de Mari Rodgers. A 
les 17.30 h a la Biblioteca Jove.

DIA 26
XERRADA: "QUÈ ÉS 
L’ALQUÍMIA EMOCIONAL" 
amb Xavier Oromí de l’Associació 
Sanat Kumara de Blanes, 19 h. A 
la Sala Roberto Bolaño.

DIA 27
HORA DEL CONTE: GIANNI 
RODARI: contes per a la revolta, 
amb Assumpta Mercader, 18 h. A 
la Sala Roberto Bolaño.

ÀGORA JOVE. PENSAMENT 
CRÍTIC: ELS ODS, PARLEM-NE!

Espai de debat per a joves al vol-
tant dels Objectius de Desenvolu-
pament Sostenible (ODS) i l’agen-
da 2030. Sessions cada dimecres 
de 17.30 h a les 19 h a la Biblio-
teca Jove, amb la Tània Gallardo. 
Per a joves de 12 a 16 anys. 

Dia 5: Salut i benestar
Dia 12: Ciutats i comunitats 
sostenibles
Dia 19: Reducció de les 
desigualtats
Dia 26: Ocupació i economia

BLANES

DIA 7
PARÁSITOS 
Dirigida per Bong Joon-ho.
Teatre de Lloret, 21 h.
Cine Club Adler.

MARIA AURÈLIA CAPMANY
Conferència: A càrrec del 
periodista Agustí Pons.
Club Marina Casinet, 20 h.

ELS REIS DE SHAKESPEARE
ESCRIUEN... Teatre: Cia. La 
Minimal. Teatre de Lloret, 21 h.

DIES 7 I 8
RALLY COSTA BRAVA
Plaça de la Vila, 17 h.

DIA 8
CONTES AMB TECA
A càrrec d’Elena Ballester.
Biblioteca Municipal, 11.30 h. 

DIA 9
L’HIVERN I LA PRIMAVERA AL 
REGNE D’ESCAMPETA
Cinema El Petit Adler.
Recomanat a partir de 4 anys.
Teatre de Lloret, 12 h.

DIA 13
"MOU-TE"
Xerrada a càrrec de Maria José 
Martí, osteòpata. Biblioteca 
Municipal, 19 h.

DIA 14
EL PEQUEÑO PONI
Teatre: De Paco Bezerra. Sota la 
direcció de Mercè Vila Godoy.
Teatre de Lloret, 21 h. Espectacle 
en castellà.

DIA 15
¡MENUDAS ELLES!
El Racó dels Contes. A càrrec de 
Tramoia. Biblioteca Municipal, 
11.30 h. Espectacle en castellà.

DIA 20
RETRATO DE UNA MUJER EN 
LLAMAS
Dirigida per Céline Sciamma.
Cicle cinema i dona. Cine Club 
Adler. Teatre de Lloret, 21 h.

CARNAVAL 2020

DIA 21
RUA DE LES ESCOLES
Rieral, 10 h.

ARRIBADA DEL CARNESTOLTES
Sopar- ball. Plaça de la Vila, 19 h. 

BALL DE CARNAVAL
Teatre de Lloret, 23 h.

DIA 22
CARNESTOLTES PLE DE CONTES
El Racó dels Contes.
A càrrec de Joan de Boer.

Biblioteca Municipal, 11.30 h.

RUA DE CARNAVAL
Passeig Marítim, 16 h.

CONCERTS CARNAVAL
Ítaca Band + La Loca Histeria.
Plaça Germinal Ros, 23 h.

DIA 23
RUA DE CARNAVAL

Passeig marítim, 12 h.

DIA 26
ENTERRAMENT DE LA SARDINA
Sopar-ball. Plaça de la Vila, 18-
20.30 h.

DIA 28
LA PARTIDA D’ESCACS
Sota la direcció d’Ivan Morales 
i amb la interpretació de Jordi 

Bosch. Teatre de Lloret, 21 h.
 
DIA 29

PARTY GAME
Teatre: Idea original de d’Ivan 
Tapia i Xevi Victori. Teatre de 
Lloret, 22 h.

CONTES PER FER LA VOLTA AL 
MÓN. A càrrec de VadeContes.
Biblioteca Municipal, 11.30 h
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DIA 5
CALELLA
CONFERÈNCIA: Del carbó al 
qual, els usos del bosc. Casal 
l’Amistat, 18.30 h.

DIA 6
SANTA SUSANNA
HARRY POTTER BOOK NIGHT. 
Biblioteca Vall d’Alfatà, 19 h.

CALELLA
VISIONAT d’un vídeo i l’hora 
del te amb l’Associació de 
Dones Africanes de Calella per 
commemorar el dia internacional 
contra la mutilació genital 
femenina. Espai Jove de Can 
Saleta, 18 h.

CLUB DE LECTURA en anglès. 
Amb el llibre ‘The Edible 
Woman’. Biblioteca Can Salvador 
de la Plaça, 19 h.

PINEDA DE MAR
CELEBRACIÓ DE LA NIT 
DE HARRY POTTER: Jocs, 
manualitats, lectures en veu alta 
de fragments dels llibres i un 
escape room. Biblioteca Serra i 
Moret, 17 h.

DIA 7
MALGRAT DE MAR
ELS CONTES DE DIVENDRES. 
Biblioteca La Cooperativa, 18 h.

CALELLA
TERTÚLIES EN CATALÀ. Amb el 
llibre Les mateixes estrelles, de 
Núria Martí Constans. Biblioteca 
Can Salvador de la Plaça, 10 h.

CREACIÓ DE BIBLIOJOVE. Espai 
per compartir llibres i lectura. 
Espai Jove de Can Saleta, 18 h.

21è CAFÈ JAZZ. Concert amb 
Luis González (piano i direcció), 
Pedro Cortejosa (saxo tenor), 
Josep Cordobés (bateria) i Rai 
Ferrer (contrabaix). Entrada 
gratuïta. Sala Mozart, 22 h.

PINEDA DE MAR
CINEMA: Documental Los 
últimos de la Mejana rebeldía y 
esperanza. Auditori de Pineda, 
20.30 h.

DIA 8
MALGRAT DE MAR
BARRETINA SONA. Amb el 
concert de Mònica Green. 
Al local social de la Barretina 
Vermella, 21.30 h.

PALAFOLLS
CURS: "Les transicions a la 
primera infància, com gestionar 
el canvi d’etapa vital i educativa". 
Escola Municipal de Música i 
Dansa de Palafolls, 10 h.

TORDERA
TITELLES. Jon Braun. Teatre 
Clavé, 18 h.

CALELLA
ACTIVITAT INFANTIL. Biblioteca 
Can Salvador de la Plaça, 11.30 h.

CICLE CULTURAL: ‘Al sud del 
paral·lel. Sala Mozart, 21.30 h.

PINEDA DE MAR
TALLER TECNOLÒGIC: Escape 
room de Harry Potter amb Scratch. 
Biblioteca Serra i Moret, 11 h.

DIA 9
MALGRAT DE MAR
ESPECTACLE DE XARXA: Màgia 
amb The Postman. Centre 
Cultural, 18 h.

SANTA SUSANNA
AUDICIÓ DE SARDANES. Amb 
la cobla Vila de la Jonquera. 
Pavelló d’esports, 18 h.

PALAFOLLS
TALLER: Taller de germans. Casal 
de la Dona, 10 h.

CALELLA
FESTA DE SANT ANTONI ABAD. 
Benedicció dels animals. Plaça de 
l’Església, 13 h.

CONCURS DE TEATRE 
AMATEUR Premi Ciutat de 
Calella. L’últim joc de la nit. 
Teatre Orfeó Calellenc, 18.30 h.

PINEDA DE MAR
CONCURS DE TEATRE 
AMATEUR: La muerte y la 
doncella. Sala Gran del CCR, 18 h.

DIA 10
PALAFOLLS
CURS: Inici de les classes del 
Certificat de Professionalitat en 
atenció sociosanitària en atenció 
a persones dependents en 
institucions socials. Classes fins 
juliol del 2020. Més informació al 
937620611.

EXPOSICIÓ. Puntaires de 
Palafolls. Escola Municipal de 
Música i Dansa, 15 h.

CALELLA
SINCRONITZA’T. Grup de 
conversa entre joves. Espai Jove 
de Can Saleta, 18h

DIA 11
CALELLA
CICLE DE PASSEJADES DE 
MARXA NÒRDICA. Oficina de 
Turisme, 8.30 h.

TALLER DE RISOTERÀPIA: 
"Riure, la millor manera de viure". 
Espai Jove de Can Saleta, 18 h.

PINEDA DE MAR
TARDA DE JOCS DE TAULA. 
Biblioteca Serra i Moret, 18 h.

DIA 12
CALELLA
BALL DE LA GENT GRAN. Espai 
Mercat, 18 h.

ASSEMBLEA 
#Calellajoveparticipa. Espai Jove 
de Can Saleta, 18 h.

CONFERÈNCIA: "El judici del 
procés". Casal l’Amistat, 18.30 h.

PINEDA DE MAR
XERRADA: La guerra de les 
pantalles. Biblioteca Serra i 
Moret, 19 h.

DIA 13
MALGRAT DE MAR
CONTES. Per a infants fins a 3 
anys. Amb Cuscueta. Biblioteca 
La Cooperativa, 17.30 h.

TORDERA
TALLER per analitzar la viabilitat 
del negoci. Aula de formació 
Camí Ral, 9 h.

CALELLA
2A EDICIÓ: PAS A PAS, FEM 
SALUT. Ruta de les escultures 
de la ciutat i píndola dedicada a 
trucs per ser més actius cada dia. 
Sortida des del CAP, 9 h.

TARDES DE TERTÚLIA. Amb el 
comentari de El tiempo entre 
costuras. Biblioteca Can Salvador 
de la Plaça, 18 h.

CLUB DE LECTURA en anglès. 
Amb el llibre The edible Woman. 
Biblioteca Can Salvador de la 
Plaça, 19 h.

PINEDA DE MAR
XOCOLATADA per al càncer 
infantil. Pati de l’escola Aloc, 
16.30 h.

ESCAPE ROOM de Harry Potter. 
Biblioteca Serra i Moret, 18 h.

TALLER CREATIU: Fem varetes 
màgiques. Biblioteca Serra i 
Moret, 18 h.

DIA 14
MALGRAT DE MAR
ELS CONTES DE DIVENDRES. 
Biblioteca La Cooperativa, 19 h.

SANTA SUSANNA
XOCOLATADA SOLIDÀRIA, per 
la investigació del càncer infantil. 
A partir de les 17 h, a la plaça del 
Pavelló.

PALAFOLLS
TALLER: Quina dona vull ser. 
Casal de la Dona, 17.30 h.

CALELLA
TERTÚLIES EN CATALÀ. Amb 
el llibre Les mateixes estrelles. 
Biblioteca Can Salvador de la 
Plaça, 10 h.

ACTIVITAT: "Com m’estimes? 
Trenquem amb els mites de 
l’amor romàntic". Espai Jove de 
Can Saleta, 18 h.

21È CAFÈ JAZZ. Concert amb 
Alexandre Carbonell (piano), 
Benet Palet (trompeta), Carles 
Pineda (saxo alt), Joan Martí 
(contrabaix) i Santi Colomer 
(bateria). Entrada gratuïta. 
Restaurant La Gàbia, 22 h.

DIA 15
MALGRAT DE MAR
BARRETINA SONA. Concert 
amb Maria Mazzotta, Local de la 
Barretina Vermella, 21.30 h.

CALELLA
HORA DEL CONTE: En Bum 
i el llibre màgic de les fades. 
Biblioteca Can Salvador de la 
Plaça, 11.30 h.

CICLE CULTURAL: "Los 
monólogos de la vagina". Sala 
Mozart, 21.30 h.

PINEDA DE MAR
TEATRE: Abans que es faci fosc. 
Auditori de Pineda, 20.30 h.

DIA 16
MALGRAT DE MAR
CONCURS DE TEATRE Vicenç 
Bayarri. Amb l’obra Arsènic i 
puntes de coixí. Centre Cultural, 
18.30 h.

PALAFOLLS
TEATRE: Kru. Teatre de Palafolls.

CALELLA
27è CROS CIUTAT DE CALELLA. 
Zona Esportiva La Muntanyeta, 9 h.

CONCURS DE TEATRE 
AMATEUR: L’home amb ulleres 
de pasta. Teatre Orfeó Calellenc, 
18.30 h.

PINEDA DE MAR
CONCERT del grup Brass Kintet. 
Escola Sant Jordi, 12 h.

CONCURS TEATRE AMATEUR: 
El gran somni. Sala Gran del CCR, 
18 h.

DIA 17
MALGRAT DE MAR
CLUB DE LECTURA. Per a nois i 
noies de 9 a 14 anys, biblioteca 
La Cooperativa, 17.30 h.

XERRADA: El pas de la llar 
d’infants a l’escola. Llar d’Infants 
Els Fesolets, 17.15 h.

CALELLA
CREACIÓ DEL NINOT DE 
CARNESTOLTES amb els Udols de 
Foc. Espai Jove de Can Saleta, 18 h.

PINEDA DE MAR
TALLER DE REFLEXOLOGIA 
PODAL INFANTIL. Centre Cívic 
Poblenou, 17.30 h.

HORA DEL CONTE PER A 
NADONS: El cuquet de Llana. 
Biblioteca Serra i Moret, 17.30 h.

DIA 18
CALELLA
DINÀMICA: "Llengua materna". 
Espai Jove de Can Saleta, 18 h.

DIA 19
MALGRAT DE MAR
TALLER DE CARNAVAL. 
Biblioteca La Cooperativa, 17 h.
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CALELLA
DINÀMICA: "Llengua materna". 
Espai Jove de Can Saleta, 18 h.

BALL DE CARNAVAL de la gent 
gran. Sala Polivalent de la Fàbrica 
Llobet-Guri. Espai Jove Can 
Saleta, 18 h.

CONFERÈNCIA: "Llibres, viatges 
i disputes: el viure novel·lesc de 
Ramon Llull". Casal l’Amistat, 
18.30 h.

DIA 20
PALAFOLLS
CONCURS DE TRUITES. Casal 
d’avis, 20 h.

TORDERA
TALLER per analitzar la viabilitat 
del negoci. Aula de formació 
Camí Ral, 9 h.

CALELLA
SORTIDA: PAS A PAS, FEM 
SALUT. Ruta del turó de Puig de 
Popa i píndola dedicada a trucs 
per millorar la força. Sortida des 
del CAP, 9 h.

DIJOUS LLARDER. Amb 
l’espectacle Un món (i un munt!) 
de dracs. Plaça de l’Església, 
17.30 h.

CLUB DE LECTURA EN ANGLÈS 
amb el llibre The Edible Woman. 
Biblioteca Can Salvador de la 
Plaça, 19 h.

PINEDA DE MAR
IV CONCURS DE TRUITES. 
Centre Cívic Poblenou, 16.30 h.

ESCAPE ROOM de Harry Potter. 
Biblioteca Serra i Moret, 18 h.

TALLER: Fem pòcimes màgiques. 
Biblioteca Serra i Moret, 18 h.

DIA 21
MALGRAT DE MAR
ELS CONTES DE DIVENDRES. 
Biblioteca La Cooperativa, 18 h.

RUA DE CARROSSES I 
COMPARSES. Plaça Germana 
Campos, 21.30 h.

BALL DE CARNAVAL. Amb 
Tapeo Sound System. Pavelló 
Germans Margall, 23 h.

PALAFOLLS
PARAULES’20. Amb Clasp. 
Biblioteca Enric Miralles, 20 h.

RUA DE CARNESTOLTES.
Tot el dia, als centres escolars de 
Palafolls.

TORDERA
XERRADA: Vols emprendre un 
negoci? Saps per on començar? 
Vine i t’informarem!. Aula de 
formació Camí Ral, 174, 9 h.

CALELLA
TERTÚLIES EN CATALÀ. Amb 
el llibre Les mateixes estrelles. 
Biblioteca Can Salvador de la 
Plaça, 10 h.

RUES DE CARNESTOLTES. 
Escola La Minerva (10 h), IES 
Bisbe Sivilla (10 h), Escola Pia 
(15.15 h), Escola Freta (15.45 h).

CLUB DE LECTURA. Per a nois i 
noies de 9 a 12 anys. Biblioteca 
Can Salvador de la Plaça, 17.30 h.

INAUGURACIÓ de l’exposició 
"Patufet, on ets? Aureli Capmany 
(1868-1954)". Museu del 
Turisme, 18 h.

21è CAFÈ JAZZ. Concert amb 
Carles Marigó (piano) i Marc 
Bódalo (bateria). Sala Mozart, 
22 h.

PINEDA DE MAR
DIVENDRES DE CIÈNCIA: 
"Què és la ciència i el pensament 
científic i per a què ens serveix a la 
vida diària". Local Canviem, 20 h.

DIA 22
SANTA SUSANNA
CARNESTOLTES. Amb passejada 
dels gegants, ballada de danses 
tradicionals i el contrapàs de 
Santa Susanna amb Ballem, 
rifes de productes i degustació 
de truites. Rambla dels Països 
Catalans, matí.

MALGRAT DE MAR
RUA CARNAVAL INFANTIL. 

Plaça Pau Caasals, 17 h.
BALL INFANTIL DE CARNAVAL. 
Pavelló Germans Margall, 18 h.

TORDERA
FESTA DEL CARNESTOLTES. 
Rua amb sortida a l’avinguda 
Països Catalans, fins a plaça de 
l’Església, 17.30 h. A la nit, festa 
de Carnaval.

CALELLA
TALLER INFANTIL: "Carnestoltes 
ha arribat". Biblioteca Can 
Salvador de la Plaça, 11.30 h.

PREGÓ D’EN CARNESTOLTES. 
Plaça de l’Ajuntament, 17 h. 
Tot seguit sortida de la rua 
infantil. Després, a la Fàbrica 
Llobet, repartiment de berenar i 
animació.

BALL DE DISFRESSES amb DJ, 
confeti, speaker i pluja de regals. 
Fàbrica Llobet-Guri, 23 h.

PINEDA DE MAR
XOCOLATADA DE CARNESTOLTES. 
Patí Mas Rafat, 17 h.

CONCERT DE BLUES. Auditori 
de Pineda de Mar, 20 h.

DIA 23
SANTA SUSANNA
SARDANES. Amb la Cobla 
Principal de Banyoles. Pavelló 
d’Esports, 18 h.

CALELLA
CICLE CULTURAL: "7 ratolins". 
Sala Mozart, 18 h.

CONCURS DE TEATRE 
AMATEUR: La importància de 
ser Frank. Teatre Orfeó Calellenc, 
18.30 h.

PINEDA DE MAR
RUA DE CARNESTOLTES, 
Sortida pg. Marítim, 11 h. En 
acabar, escudellada popular a la 
Plaça Mèlies.

XOCOLATADA POPULAR. Plaça 
del Carme, 17 h.

DIA 24
CALELLA
SINCRONITZA’T. Grup de 
conversa entre joves. Espai Jove 
de Can Saleta, 18 h.

PINEDA DE MAR
HORA DEL CONTE: El león que 
no sabia escribir. Biblioteca Serra 
i Moret, 18 h.

DIA 25
CALELLA
MEDITACIÓ. Local d’oncolliga 
Calella, 17 h.

TALLER DE HENNA. Espai Jove 
de Can Saleta, 18 h.

TROBADES D’ÒPERA. Amb 
Maria Stuarda de Gaetano 
Donizetti. Sala Mozart, 18.30 h.

DIA 26
MALGRAT DE MAR
CLUB DE LECTURA: Els dies 
sense glòria. Biblioteca La 
Cooperativa, 18.30 h.

CALELLA
ENTERRAMENT DE LA 
SARDINA. Concentració a plaça 
Catalunya. Inici de la cercavila 
a les 18.30 h. Arribada a la 
plaça de l’Església, a les 19.30 h 
aproximadament, amb la lectura 
del testament, crema d’en 
Carnestoltes i lliurament de 
premis del concurs de vídues.

CONFERÈNCIA: "Les dones de la 
família de Rabindranath Tagore". 
Casal l’Amistat, 18.30 h.

PINEDA DE MAR
AVUI TERTÚLIA. Biblioteca 
Serra i Moret, 17 h.

MOMENTS MUSICALS. Escola 
Sant Jordi, 18.30 h.

RUA ENTERRAMENT DE LA 
SARDINA. Pati Can Comas, 19 h. 
En acabar sardinada popular.

TROBADA DEL CLUB DE 
LECTURA. Biblioteca Serra i 
Moret, 20.30 h.

DIA 27
MALGRAT DE MAR
CLUB DE LECTURA FÀCIL. 
Biblioteca La Cooperativa, 11 h.

CALELLA
SORTIDA: PAS A PAS, FEM 
SALUT. Ruta de la carena de Sant 
Quirze i píndola dedicada a què 
cal saber de la grip. Sortida des 
del CAP, 9 h.

TALLER DE MEMÒRIA. 
Biblioteca Can Salvador de la 
Plaça, 18 h.

CLUB DE LECTURA en anglès. 
Amb el llibre The Edible Woman. 
Biblioteca Can Salvador de la 
Plaça, 19 h.

CICLE GAUDÍ. Amb la pel·lícula La 
hija de un ladrón. Sala Mozart, 21 h.

PINEDA DE MAR
XERRADA: Canvi climàtic i 
salut a Catalunya. Centre Cívic 
Poblenou, 18 h.

ESCAPE ROOM de Harry Potter, 
biblioteca Serra i Moret, 18 h.

DIA 28
MALGRAT DE MAR
HORA DEL CONTE. Biblioteca La 
Cooperativa, 21.30 h.

CALELLA
TERTÚLIES EN CATALÀ. Amb 
el llibre Les mateixes estrelles. 
Biblioteca Can Salvador de la 
Plaça, 10 h.

TALLER: "Paint yournails". Espai 
Jove de Can Saleta, 18 h.

21È CAFÈ JAZZ. Concert amb 
Anna Luna (veu), Jaume Vilaseca 
(piano), Roberto Faenzi (bateria 
i percussió), Roger Sabartés 
Rocha (guitarra flamenca) i Jordi 
Fiol (baix). Entrada gratuïta. 
Restaurant La Gàbia, 22 h.

PINEDA DE MAR
XERRADES DE CREIXEMENT 
PERSONAL. Local Canviem, 19 h.

SOPAR COMPARTIT. Local 
Canviem, 20 h.

DIA 29
MALGRAT DE MAR
BARRETINA SONA: Concert de 
Sarah Ariche Quintet. Local social 
de la Barretina Vermella, 21.30 h.

CALELLA
BIBLIOLAB DE TECNOLOGIA: 
"La vareta de Harry Potter". 
Biblioteca Can Salvador de la 
Plaça, 11.30 h.

21è CARNAVAL DE L’ALT 
MARESME. Inici de la rua 
a l’avinguda Mediterrani de 
Poblenou, 19 h.

BALL amb lliurament de premis 
del Carnaval. Fàbrica Llobet-Guri. 
23 h.

PINEDA DE MAR
ESCAPE ROOM de Harry Potter, 
biblioteca Serra i Moret, 18 h.

21è CARNAVAL DE L’ALT 
MARESME. Inici de la rua 
a l’avinguda Mediterrani de 
Poblenou, 19 h.
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Carnaval 2020

Rua de Lloret 2019. Foto M.A. Comas

Rua de Blanes de l'any passat. Foto Yoyo

La Selva i el Maresme ja tenen 
a punt els programes per celebrar 
amb la màxima alegria i disbauxa 

el Carnestoltes 2020. Des de fa molts 
anys, les rues es programen en dies 
diferents per evitar coincidències i 

facilitar a les comparses que puguin 
desfilar en més d’un municipi i re-
cuperar alguns dels diners invertits.

Malgrat de Mar obre habitual-
ment el calendari de rues a l’Alt 
Maresme. En aquest cas, serà el 
divendres 21 a la nit.

El Carnaval de l’Alt Maresme, 
entre Pineda i Calella arriba a la 
21a edició. Enguany està progra-
mat pel dissabte 29 amb una gran 
rua que comença a Pineda i acaba 

a la Fàbrica Llobet Guri de Calella. 
Els organitzadors preveuen im-
portants premis en metàl·lic per a 
les millors carrosses i comparses. 
També hi ha activitats a nivell local.

Lloret de Mar

Maresme

Blanes

Com és habitual, Lloret de Mar 
ha programat dues rues, una pel 
dissabte 22 d’aquest mes de febrer a 
la tarda, i la segona, el diumenge 23 
al matí. Els actes hauran començat 

el divendres 21 i acabaran el dime-
cres 26, amb l’enterrament de la sar-
dina. Com és habitual, hi haurà ball 
i diversos concursos de disfresses I 
si Lloret obre els actes del carnaval 

de la Costa Brava sud, la població 
que habitualment els tanca és Tossa 
de Mar. A Tossa, a diferència de la 
resta de municipis, tenen rues tant a 
l’hivern com a l’estiu.

La rua de Blanes se celebra el 
diumenge 23 a la tarda, fet que 
permet als diferents grups des-

filar primer a Lloret i després a 
Blanes. El dissabte es dedica a 
les activitats familiars. Abans de 

l’arribada del cap de setmana, les 
activitats ludicofestives es con-
centren a les escoles. 



30   LA MARINA FEBRER DE 2020

Farmàcies de guàrdia

LLORET DE MAR

BLANES

Adreces i telèfons

De 9.30 a 22.00 h  (dia) -  De 22.00 a 9.30 h (nit)

Febrer

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

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

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.

De 9 a 9 h (24 h)

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

MATEOS
CÀNOVES
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
S. MORERA
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
CÀNOVES
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

Adreces i telèfons
FARMÀCIA CREIXELL
C. Muralla, 36
Tel. 972 330 491
FARMÀCIA OMS
C. Nou, 8
Tel. 972 352 459
FARMÀCIA VIVES 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

FARMÀCIA M. CABAÑAS
Av. Just Marlès, 66
Tel. 972 365 796
FARMÀCIA L. VÁZQUEZ RUIZ
C. Emili Martínez Passapera, 9
Tel. 972 346 187
FARMÀCIA FÀBREGAS
Ctra. de Vidreres, 123-A
Tel. 972 362 206
FARMÀCIA E. TALLADA 
Av. Catalunya, 6
Tel. 972 369 303
FARMÀCIA I. ESPINET
C. del Carme, 46
Tel. 972 365 047
FARMÀCIA MASETE
C. Valentí Almirall, 12
Tel. 972 362 371
FARMÀCIA S. MORERA
Av. Josep Pla i Casadevall, 9
Tel. 972 377 525
FARMÀCIA E. GILABERT
C. Comte Ramon Borrell, 6-8
Tel. 972 362 689
FARMÀCIA MATEOS
Av. Vidreres, 146
Tel. 972 964 655
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RODALIES AUTOBUSOS

TRANSPORTS PÚBLICS

 BLANES  - BARCELONA (Renfe)

FEINERS

6.05 6.17 6.33 6.48 7.05 7.17

7.35 7.47 8.17 8.48 9.16 9.46

10.17 10.47 11.17 11.47 12.17 12.47

13.17 13.47 14.13 14.46 15.16 15.47

16.16 16.47 17.16 17.47 18.16 18.47

19.16 19.46 20.13 20.44 21.15 21.55

 BLANES  - GIRONA (Renfe)

FEINERS (Transbord Maçanet - Massanes)

7.16 8.16 10.15 12.16 14.14 16.15

18.15 20.14 22.18 - - -

- - - - - -

FEINERS (Directes)

7.45 9.14 11.15 13.15 15.14 17.14

19.14 21.09 - - - -

FESTIUS (Transbord Maçanet - Massanes)

7.45 8.45 9.45 10.45 11.37 12.37

14.44 15.44 16.44 17.37 18.42 19.44

20.45 22.13 - - - -

 GIRONA (Estació de bus) - LLORET DE MAR

FEINERS (totes les parades)

7.15 9.00 11.15 13.15 14.45 15.15 17.15

19.15 21.15 - - - - -

DISSABTES , DIUMENGES I FESTIUS

9.30 11.30 15.30 17.30 20.30 - -

SEMIDIRECTES (Girona - Vidreres - Lloret de Mar )

6.45 7.45 8.15 9.30 10.15 10.45 11.45

12.30 13.45 14.15 16.00 16.45 17.45 18.30

20.00 20.30 22.00 - - - -

DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS

8.30 10.30 12.30 13.30 14.30 16.30 18.30

19.30 21.30 22.30 - - - -

  BARCELONA (Aeroport del Prat) - BLANES (Estació)

10.15 11.15 13.15 15.15 16.40 18.00 22.15

 BLANES (Estació) - BARCELONA (Aeroport del Prat)

3.30 5.00 6.45 9.30 12.30 14.30 17.00

 LLORET  - 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 18.30

DISSABTES FEINERS 9.00 15.55 -

LLORET DE MAR (Estació de bus)  - BARCELONA

7.00 8.00 10.00 13.45 15.45 19.15 - -

BARCELONA - LLORET DE MAR (Estació de bus) 

9.15 10.45 12.00 13.30 17.30 20.30 - -

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

FEINERS

8.30 11.30 13.15 14.30 15.30 17.30 19.00 20.00

DISSABTES FEINERS 13.15 19.00 -

FESTIUS

6.03 6.33 6.53 7.03 7.33 8.03

8.33 9.03 9.33 10.03 10.33 11.04

11.36 12.07 12.36 13.07 13.36 14.00

14.33 15.03 15.33 16.03 16.34 17.07

17.36 18.07 18.32 19.03 19.33 20.03

20.33 21.03 21.44 - - -

 BLANES (Estació) - BARCELONA (Estació del Nord)

5.00 6.45 9.30 10.00 14.30 17.00 -

 BARCELONA (Estació del Nord) - BLANES (Estació)

9.00 14.00 17.30 19.00 23.00 - -

 LLORET DE MAR- BLANES (centre)

FEINERS 7.15 - 20.55 cada 20 min

FESTIUS 8.00 - 21.00 cada 30 min

 BLANES (centre) - LLORET DE MAR

FEINERS 7.00 - 21.00 cada 20 min

FESTIUS 8.00 - 21.00 cada 30 min

Servei tallat entre
Malgrat de Mar i 

Maçanet de la Selva.
Els trasllats es cobreixen

en autobúsA
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ENTREVISTA A ISAAC ULAM (CINEASTA, CANTANT I PINTOR)

“Tens un dia per endavant, intenta que sigui 
productiu per a tu i sigues útil a la vida!”

ALMUDENA MONTAÑO INDIA

Després d’una llarga trajectòria 
musical i pictòrica, el blanenc Isa-
ac Ulam triomfa ara al cinema 
amb la seva òpera prima Bronko. 
Aquest llargmetratge -escrit, diri-
git, produït i interpretat per Ulam- 
ha estat guardonat amb el premi al 
Millor Llargmetratge Internacio-
nal al Rivercity Undergraund Film 
Festival (Texas) i amb el Premi 
del Jurat a l’Arizona Underground 
Film Festival, d’entre més de 9.000 
pel·lícules presentades. Al mes de 
desembre es va desplaçar fins als 
Estats Units per assistir a l’estrena 
de la pel·lícula al Film Noir Cine-
ma de Nova York i, des de llavors, 
ha iniciat una gira per diverses 
ciutats nord-americanes. Al mes 
de gener es va projectar als cine-
mes de Blanes i de Girona. 

Content amb els reconeixe-
ments internacionals?
Estic més content d’haver-ho fet.

A Bronko interpreta el paper 
d’un ésser que detesta el model 
social i opta per l’autodestruc-
ció. Què és exactament el que 
odia el protagonista?
Troba que aquesta societat actua 
des del capitalisme i deshumanit-
za els éssers humans; i Bronko vol 
el retorn a la natura.

La seva interpretació és im-
pressionant amb escenes molt 
dures relacionades amb les ad-
diccions. Va ser difícil endin-
sar-se en el paper?
Treballava aproximadament set 
hores diàries en un soterrani per 
poder modificar el to de veu i la 
manera com mira el personatge. 
Coneixia molt bé el terreny de les 
addiccions, perquè ho he viscut 
en primera persona, però preci-
sament no va ser gaire agradable 
perquè jo ja estic rehabilitat.

Quins aspectes autobiogràfics 
trobem a Bronko?
No és una pel·lícula autobiogrà-
fica, simplement conec aquest 
món i volia fer una tesi, una es-
pècie d’homenatge a gent que 

encara està patint aquests aspec-
tes de l’autodestrucció. 

Com se li va ocórrer el guió?
El vaig escriure mentre estava en 
un centre de rehabilitació fa uns 
anys. Allà vaig trobar persones 
que buscaven ajuda com jo i vaig 
entendre que havia de fer una 
obra que representés aquell pati-
ment on tots, en el fons, havíem 
arribat allà per curar-nos. Vam 
curar l’esperit i l’ànima. A vegades 
s’ha d’arribar a patir per poder 
valorar les coses. El patiment és 
inherent a la condició humana 
degut a la societat actual. No el 
podem obviar, però sí treballar 
perquè sigui més lleuger o, fins i 
tot, perquè desaparegui amb una 
actitud de consciència elevada.

Al protagonista, Roman di 
Martino “Bronko”, no li agra-
da la superficialitat de les altes 
esferes de l’art. Ho ha viscut en 
primera persona?
He viscut moltes coses a les altes 
i baixes esferes, però el problema 
és com gestionar totes les emoci-
ons, tens el deure i el dret de fer-
ho perquè no ho farà ningú per 
tu. Existeix la falta d’integritat i de 
dignitat de l’ésser humà, i comen-
ça a destruir el que té al voltant, 

i anar en contra del més preuat 
que és l’amor i la vida, és la fal-
ta de respecte a un mateix. Quan 
un arriba aquest col·lapse, potser 
l’autodestrucció està contempla-
da com una via d’escapament. 

En la pel·lícula alguns artistes 
i directors no queden ben pa-
rats; però és que els periodistes 
tampoc... què passa amb els pe-
riodistes?
No passa res, són funcions, un 
pregunta i un respon. Aquí el mal 
està quan manipulen l’entrevista 
i la fan més morbosa per vendre 
més diaris. Crec que és molt pa-
tètic. Un bon periodista escolta 
l’entrevistat i el deixa expressar-se 
lliurement, no el condiciona...

Totalment d’acord. Malgrat la 
seva autodestrucció, el prota-
gonista ajuda als més febles.
Això és perquè, encara que no 
ho sembli, té una fe que el mou 
i aparca les injustícies. No deixa 
de ser humà, per això el perso-
natge atrapa, no és un monstre, 
no se l’ha de jutjar, ell simple-
ment pateix i fa el que pot en el 
lloc on està posat. Per canviar el 
món, primer l’has d’entendre. El 
que està clar és que la passivi-
tat no és la via, ni quedar-se en 

un racó plorant si una cosa no 
t’agrada, ni criticar però no fer 
res... Tens un dia per endavant, 
és un dia nou, intenta que sigui 
productiu per a tu i sigues útil 
a la vida!

Va voler fer una crítica del món 
de les transsexuals?
No vol ser una crítica a favor 
sinó una normalització: les 
transsexuals s’han de prostituir 
perquè no els donen feina enlloc, 
en canvi si ets gai no passa res. 
Hem d’estimar-nos pel que som 
i no pel que volem que els altres 
siguin. De molt jove vaig conèi-
xer moltes transsexuals i m’ofèn 
molt que encara passi això. Diem 
que som civilitzats, solidaris... 
però és mentida!

Ha rodat en escenaris de Blanes, 
el seu poble, i de les rodalies. 
Com ha sigut aquest rodatge?
Va durar 17 dies. Vaig seleccio-
nar espais que tenia propers per 
poder manifestar aquesta soli-
tud; i a Blanes, per sort o per des-
gràcia, hi ha molts llocs desolats 
on podia fer aquesta pel·lícula, 
no calia anar al Bronx.

Les actrius i actors secundaris 
són persones conegudes de Bla-

nes. Com ha estat l’experiència?
Molt satisfactòria per a tot l’equip. 
Alguns pensaven que no podrien 
fer-ho, va ser un repte. M’agrada 
la idea de veure’ls contents, que 
hagin pogut fer coses que mai a 
la vida havien fet ni pensaven fer. 
Són del meu poble... i els han vist 
a Arizona, Texas i Nova York!

El fet d’estar escrita i gravada 
en llengua catalana li ha supo-
sat algun entrebanc a nivell in-
ternacional?
Al contrari, crec que és més un 
problema temàtic entre Catalu-
nya i Espanya. Internacionalment 
això no els importa, el que impor-
ta és el contingut de l’obra, ja l’en-
tenen subtitulada en anglès.

Properament està previst que 
inauguri a la Casa Saladrigas 
de Blanes una exposició sobre 
la pel·lícula. Què hi podrem 
trobar?
El material utilitzat a la pel·lícula 
per entrar una mica en l’atmos-
fera: fotos, fotogrames, el guió 
il·lustrat, els meus apunts, la roba 
de Bronko i dels personatges...

Com a artista, ha treballat l’art 
des de diverses vessants: la pin-
tura, la música, l’escriptura i el 
cinema. Què li aporta cadascu-
na d’elles?
Totes m’aporten el mateix: és un 
canal d’expressió. En cada una 
faig servir una tècnica, però to-
tes treuen de dins unes emoci-
ons o sentiments.

En quin projecte es troba sub-
mergit ara?
Estic mesclant un nou disc en 
anglès que he gravat amb músics 
blanencs, i preparant concerts 
per oferir una gira per Catalunya. 
També escric un guió per una 
nova pel·lícula. I movent la peli 
per festivals, i distribuint-la amb 
la productora arreu del món.

Doncs restem expectants per po-
der gaudir de tots aquests nous 
projectes! yy
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El guió il•lustrat de Bronko. Foto: Almudena Montaño


