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EDICIÓ BLANES - LLORET DE MAR

Ruta 
Ruyra

Portada del llibret sobre Ruta Ruyra

El president Torra i l’alcalde de 
Blanes Àngel Canosa han inaugu-
rat la Ruta Joaquim Ruyra. L’itine-
rari inclou un total de 18 punts 
senyalitzats. Comença a Sa Palo-
mera i acaba al Vilar. Per poder-la 
seguir, s’han editat 500 llibrets en 
català, a més a més de 1.000 tríp-
tics en 4 idiomes: català, castellà, 
anglès i francès. Pàg. 21

"Reclamem celeritat"

Els polítics locals sobre el pont trencat. Foto ACN

Els alcaldes de Blanes, Lloret, Tordera i Tossa de Mar i els primers tinents 
d’alcalde de Malgrat de Mar i Palafolls reclamen a les administracions i 
organismes supramunicipals que actuïn de manera urgent a la Selva ma-
rítima i l'Alt Maresme. Recorden que problemes que el Glòria ha posat al 
descobert, “fa anys que existeixen i ningú ha fet res”.  Pàgs. 3-6.

Carnaval 2020

Rua de Lloret. Foto M.A. Comas

Blanes, Lloret de Mar i Tossa de Mar han programat un any més de manera conjunta i coordinada el 
programa d’actes del Carnaval per facilitar que els veïns poguessin gaudir dels actes dels tres pobles. 
Lloret ha tingut dues rues, diversos concursos, barraques, l’arribada del rei carnestoltes i el tradicional 
enterrament de la sardina. A Blanes hi ha hagut a més de la tradicional i concorreguda rua, una festa fa-
miliar, les rues escolars i el Carnaval Ensorra’t per als més joves. Més informació a la pàgina 12.

ESPORT - Pàg. 25

OLOR DE 
BENZINA
Lloret de Mar ha acollit la 7a edi-
ció del ral·li que porta el seu 
nom i ha tornat de manera bri-
llant al lloc que li correspon com 
a capital del món dels ral·lis.

SOCIETAT - Pàg. 8

SÍNDIC DE GREUGES
L’any passat, el Síndic va atendre 52 queixes i 48 consultes a Blanes i 21 quei-
xes i el mateix nombre de consultes a Lloret de Mar.
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Roden El inocente a Lloret
Es grava en espais públics i establiments privats

LLORET DE MAR

La sèrie de Netflix és l’adaptació 
de la novel·la homònima de Harlan 
Coben i està creada per Oriol Pau-
lo, director, guionista i productor 
espanyol que compta amb més de 
deu anys de trajectòria amb treballs 
com Durante la tormenta (2018), la 
reconeguda Contratiempo (2016), 
Los ojos de Julia (2010) o El cuerpo, 
nominada al Premi Goya al Millor 
Director Novell i per la qual va 
guanyar el Premi a la Millor Pel·lí-
cula al Festival de París el 2012.

Durant el rodatge  es va poder 
veure l’actor José Coronado, que 
comparteix cartellera amb Mario 

Casas, Alexandra Jiménez i Aura 
Garrido en aquesta sèrie que tracta 
sobre una parella que es veu obli-
gada a refer la seva vida per segona 
vegada després de rebre una notí-
cia que tornarà a marcar el seu fu-
tur. El inocente és una coproducció 
de Sospecha Films i Think Studio.

Des de l’any 2006 Lloret Turis-
me disposa d’un servei, el Lloret 
Film Office, adherit al Catalunya 
Film Commission des de l’any 
2007, que té per objectiu gesti-
onar les diferents tipologies de 
produccions audiovisuals, oferir 
assessorament gratuït segons les 
demandes de les productores i pro-
mocionar els espais de la destina-
ció entre els localitzadors.

L’any 2019 el Lloret Film Office 
va gestionar un total de 20 produc-
cions audiovisuals, entre les quals 

destaca el rodatge d’escenes de la 
pel·lícula Paradise Hills, dirigida 
per Alice Waddington i protago-
nitzada per Milla Jovovich i Emma 
Roberts, o escenes de la pel·lícu-
la Libertad, òpera prima de Clara 
Roquet, coguionista de 10.000 km, 
Los días que vendrán o Petra. 

Elizabeth Keegan, gerent de 
Lloret Turisme, explica: “Els ro-
datges tenen lloc principalment 
en temporada baixa i mitja, la qual 
cosa ens ofereix  més valor afegit 
per a la diversificació de la destina-
ció. A més, són una bona eina de 
promoció turística”. yy

«José Coronado comparteix 
cartellera amb Mario Casas, 

Alexandra Jiménez i Aura 
Garrido»

«L’any 2019 el Lloret Film 
Office va gestionar un 

total de 20 produccions 
audiovisuals»

Som a temps d’aprendre

Mentre anem assumint les greus conseqüències del 
temporal Glòria, anem descobrint els errors comesos.

Ara sabem que mai es va executar un projecte de mi-
llora del pont caigut sobre La Tordera, redactat fa deu 
anys, que podria haver evitat aquest esfondrament.

També ara veiem com podria ser la línia de mar del 
delta de la Tordera que, gràcies als molts àrids arros-
segats per aquest temporal, ha creat una barra emergi-
da de sorra que – si no haguéssim fet tants disbarats – 
seria la punta normal del delta.

Potser podem aprofitar el desastre per aprendre a fer 
les coses millor, tal com proposa el Manifest sobre la 
Tordera recentment publicat amb l’aval de diverses en-
titats i un grup d’experts.

És el moment d’aprendre dels antics errors i ajuntar la 
capacitat de gestió de les diferents institucions, amb els 
Ajuntaments en primera línia, per fer les rectificacions 
que els experts proposen. yy
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El nou pont serà més ample amb calçada, vorera i carril bici. Foto J. Ferrer

SELVA - MARESME

Un mes després del temporal 
Glòria, s’han reunit a l’entrada 
del pont que es va emportar l’ai-
gua els alcaldes de Blanes, Lloret, 
Tordera i Tossa de Mar i els pri-
mers tinents d’alcalde de Malgrat 
de Mar i Palafolls.

Àngel Canosa, alcalde de Bla-
nes, ha exigit responsabilitats “a 
totes les administracions. Hi ha 
un elevat grau d’insatisfacció per-
què els problemes no es resolen. 
Hi havia un projecte per fer un 
pont nou ja fa deu anys. Si hagués 
estat una realitat, ara no tindríem 
aquest problema”

Actualment, explica el primer 
tinent d'alcalde de Malgrat de 
Mar, Jofre Serret, més de 2.000 
persones utilitzen els autobusos 
llançadora entre Blanes i Malgrat 
de Mar perquè no hi ha servei de 
tren, en un moment de l'any on la 
mobilitat és ‘reduïda’. 

"Si ara triguem 30 minuts per 
anar de Malgrat a Blanes, no em 
vull imaginar com serà a l'estiu", 
assegura. Serret afirma que la 
comunicació amb Rodalies i per 

carretera és ‘indispensable’ per 
al sector turístic, així com per a 
les persones que treballen a una 
i altra banda del riu i per als es-
tudiants que es desplacen entre 
municipis de la comarca a Girona 
o a Barcelona.

L'alcalde de Tordera, Joan 
Carles García, diu que el proble-
ma ve agreujat pel Gloria, “però té 
el seu origen en la manca d'inver-
sió històrica en aquest territori. 
Reivindiquem allò que corre pres-
sa, però no des de fa un mes, sinó 
des de fa molts anys". 

També en aquest sentit s'ha 
pronunciat l'alcalde de Lloret, 
Jaume Dulsat, que considera ‘ab-
solutament necessari’ que les ad-
ministracions supramunicipals 
donin resposta immediata als 
seus deures.

Dulsat avisa que en els pròxims 

mesos passaran per aquests muni-
cipis dos milions de turistes (ara ja 
viuen en aquesta zona 130.000 per-
sones) i exigeix celeritat per resol-
dre els problemes de comunicaci-
ons, així com per a la reparació de 
les façanes marítimes dels pobles 
costaners. "No tenim previsió de 
quan rebrem les ajudes i els ajun-
taments no esperarem", assegura.

També està preocupada per la 
situació que es pugui donar amb 
l'arribada del turisme l'alcaldessa 
de Tossa de Mar, Imma Colom: 
"Nosaltres ens hem arremangat, 
però no tenim cap resposta on 
ens diguin amb quina quantia 
pensen ajudar-nos". 

"Prou de paraules, demanem 
fets. Tenim un problema gravís-
sim, la temporada d'estiu és aquí 
i vivim del turisme. Això no pot 
ser", ha exclamat l'alcaldessa. 
L'alcalde de Blanes, Àngel Ca-

nosa, es mostra també ‘insatisfet’ 
per la gestió d'administracions 
com l'ACA o el govern de l'Estat: 
"Estan postergant la resolució de 
problemes, els terminis s'allar-
guen i les mesures no arriben".

Un altre dels sectors sobre els 
que s'ha posat el focus és la pa-
gesia, greument afectada pel tem-
poral. La primera tinent d'alcalde 

de Palafolls, Susanna Pla, planteja 
un debat profund sobre la gestió de 
les lleres i reclama a totes les admi-
nistracions que treballin per poder 
recuperar la producció d'horta 
d'aquest territori. "La pagesia ha 
quedat tocada de mort i cal el su-
port d'administracions supramu-
nicipals o no ens en sortirem", afe-
geix el tinent d'alcalde de Malgrat 
de Mar, Jofre Serret. yy

Els alcaldes de la Tordera reclamen celeritat a les 
administracions supramunicipals

«Reivindiquem allò que 
corre pressa, però no des 
de fa un mes, sinó des de 

fa molts anys»

«Tenim un problema 
gravíssim, la temporada 
d'estiu és aquí i vivim del 

turisme»
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Presenten el manifest: “La Tordera després del 
temporal Glòria, i ara què?”

SELVA - MARESME

El manifest "La Tordera després 
del temporal Glòria, i ara què?" fa 
vuit propostes clau per evitar els 
errors del passat i actuar d’una ma-
nera més adaptada a la realitat del 
territori, alhora que insta a les admi-
nistracions a prendre decisions sem-
pre seguint criteris tècnics i científics.

El manifest està signat per una 
dotzena d’entitats i fins a 40 cientí-
fics, tècnics i estudiosos vinculats a 
la Tordera.

La declaració consta de 8 
punts:

1. La morforegeneració de les 
desembocadures de la Tordera i 
del rec Viver, sortides naturals de 
les torderades al mar, actualment 
estan ocupades per tres càmpings 
que s’identifiquen com els respon-
sables del tap que origina els princi-
pals danys a la resta d’activitats eco-
nòmiques del delta de la Tordera, 
l’empobriment de la biodiversitat 
de la zona i que suposen un perill 

notable per a la seguretat dels usu-
aris del càmping i la població en 
general. 

2. La ubicació de la caseta i dels 
tubs de l'emissari i de captació de la 
planta dessalinitzadora de la Torde-
ra en un altre emplaçament i traçat 
més allunyat del riu. Això perme-
tria fer recular la mota, amb el con-
següent eixamplament de la llera a 
la riba de Blanes i la morforegene-
ració de la desembocadura. 

3. Eliminació d’estructures du-
res com esculleres i espigons de la 
franja costanera i/o riu. Actuacions 
com la retirada de sediments del 
riu, impedir la correcta circulació 
de sediments o les realitzades per 
evitar l’erosió dels marges del riu, 
lluny de solucionar els actuals pro-
blemes, els agreugen. 

4. Promoció de l’eixamplament 
de lleres al riu i rieres tributàries 
principals com  a única mesura 
eficaç a mig i llarg termini per fer 
front als cabals de les futures cres-

cudes importants, potencialment 
perilloses per als béns i persones. 
Cal prioritzar l’actuació en aquells 
trams que actualment compten 
amb un marcat estrenyiment per 
afavorir activitats agrícoles, indus-
trials i lúdiques que han estat situ-
ades en zones inundables dins dels 
períodes de retorn de 50/100 anys. 

Algunes mesures proposades 
els darrers dies són precientífiques, 
sense fonament tècnic i clarament 
precipitades. 

5. Reducció de la sobreexplo-
tació dels aqüífers i garantir uns 
cabals mínims (fixats per l’Agència 
Catalana de l’Aigua en compliment 
de la Directiva Europea i actual-
ment sense compliment). 

Cal tenir en compte que l’ex-
tracció anual d’aigua a l’aqüífer de 
la Tordera per a l’abastament urbà 
a la Selva i l’Alt Maresme és d’uns 
44 hm3. La planta dessalinitzadora 
de la Tordera (situada a Blanes) té la 
capacitat de produir 20 hm3 anuals 
(80 hm3 amb l’ampliació programa-
da) i actualment funciona a mínims 
la major part de l’any. És per aquest 
motiu que instem les administraci-
ons a promoure l’ús d’aquesta infra-
estructura per reduir els efectes de 
la sobreexplotació de l’aqüífer de la 
Tordera. 

6. Prevenció i foment de la 
laminació lateral del riu en cas 
de crescudes importants a planes 

al·luvials de la conca prèviament 
identificades, així com les res-
pectives compensacions pel ser-
vei als propietaris dels terrenys 
temporalment afectats. Això es-
morteiria les crescudes potenci-
alment perilloses i evitaria danys 
importants a béns i persones.

7. Protecció, promoció i ajuda 
(efectives i amb finalitats clares) 
a les activitats agrícoles locals 
identificades com a adaptades i 
compatibles amb les característi-
ques hidrològiques, climàtiques i 
la biodiversitat pròpia de la plana 
i delta de la Tordera. Cal evitar la 
industrialització i excessiva plasti-
ficació del sector en aquesta zona 
en molts casos inviable, i que el 
fa vulnerable a pèrdues econòmi-
ques importants  atès que es troba 
dins de zones inundables i de pos-
sible pas dels cursos fluvials en cas 
de crescudes importants. 

8. Ampliació dels límits de l’es-
pai protegit ZEC XN2000 riu i es-

tanys de Tordera a les ribes i ribe-
res d’interès, per a una correcta i 
coherent funcionalitat ecològica i 
geomorfològica, ara mateix clara-
ment deficient atès que només es 
considera protegida la llera i es 
deixa de banda les ribes i altres es-
pais essencials. 

Per tant, "instem a totes les 
administracions implicades a no 
prendre decisions i actuacions pre-
cipitades sense el consens entre tots 
els actors i que siguin contràries als 
punts anteriors. Aquests punts són 
prioritaris i imprescindibles per 
a una correcta gestió del territori 
que pugui fer front i preveure nous 
episodis com el temporal Glòria i la 
seva respectiva torderada". yy

Restes vegetals generades després de la crescuda. Foto Arnau Tolrà

Les obres dels ponts trencats duraran 10 mesos. Foto Aj. Blanes

«El manifest està signat 
per una dotzena d’entitats 
i fins a 40 científics, tècnics 
i estudiosos vinculats a la 

Tordera»

«Algunes mesures 
proposades els darrers 

dies són precientífiques, 
sense fonament tècnic i 
clarament precipitades»

Les canyes es transformaran en compost
SELVA - MARESME

El temporal Glòria va deixar 
les platges de la Selva i el Mares-
me plenes de canyes.

Inicialment es va optar per 
cremar aquestes restes vegetals, 
ja que no es comptava amb cap 
màquina que pogués triturar-les. 
A finals de febrer, però, es va 
trobar una màquina capaç de 
fer-ho, que es va traslladar des 
d’Alemanya. Amb aquesta acció 
es posarà fi a la gestió de totes 
les restes que va deixar el darrer 
temporal a les platges.

Les actuacions s'han fet, en-

tre d’altres, a les platges de Bla-
nes, Calella i Pineda de Mar. 
Les accions van començar amb 
una neteja ciutadana voluntària. 
Es van separar els plàstics i els 
residus banals, que es van trac-
tar degudament; seguidament es 
van començar a tractar les restes 
vegetals d’arbres i arbustos que 
s’aprofiten per fer compost i amb 
aquesta darrera actuació es podrà 
convertir les canyes en matèria 
orgànica per fertilitzar sòls.

L’acció de triturar les canyes 
redueix a un terç el seu volum, el 
que facilita el transport i en redu-
eix el cost previst inicialment. yyProcés de trituració. Foto Joan Maria Arenaza
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La connexió ferroviària entre Blanes i Malgrat, 
ara, fins al desembre

BLANES 

ADIF preveu posar en marxa el 
pont entre Blanes i Malgrat de Mar 
que va col·lapsar durant el temporal 
Glòria per desbordament de la Tor-
dera durant la primera quinzena de 
desembre. Les obres de reparació, 
que costaran uns 8,5 milions d'euros 
(MEUR), tenen un termini d'exe-
cució d'uns deu mesos. Els treballs 

consistiran en cimentar els pilars 
de la nova infraestructura a uns 40 
metres de profunditat per donar-los 
més solidesa i es guanyarà en altura 
per poder evitar l'afectació de futu-
res crescudes del riu. 

La caiguda del pont ha compli-
cat la vida, i molt, a totes les perso-
nes que utilitzen l’anomenada “lí-

nia de la costa” de manera notable. 
El fet de cobrir amb autobusos el 
trajecte sense tren, ja augmenta la 
durada del viatge.

Inicialment es va cobrir amb 
aquest servei, entre Malgrat de Mar 
i Arenys de Mar i Blanes i Maça-
net-Massanes. Malgrat que després 
ja es va poder anar de Malgrat de 
Mar a Barcelona en tren, els retards 
han estat un dia sí i l’altre també, 
pel mal estat de les vies després del 
temporal o d’altres incidències tèc-
niques, ja força habituals quan els 
trens funcionaven amb normalitat 
i sense talls per un pont caigut.

Blanes/Maçanet-Massanes

El dilluns 10 de febrer es va 
recuperar la circulació de trens en-
tre les estacions de Blanes i Maça-
net-Massanes, una línia que estava 
tallada des del 22 de gener a causa 
dels efectes del temporal Glòria. La 
línia RG1 modifica lleugerament 
els seus horaris (entre 2 i 5 minuts 
respecte els actuals) i ofereix el seu 
servei des de Portbou o Figueres 

fins a Blanes. Per altra banda, la 
línia R1 entre Blanes i Maçanet 
canvia els seus horaris per millo-
rar l'enllaç amb l'R11 a Maçanet. 
(Vegeu amb més en detall els ho-
raris a la pàgina 31).

Doble via 

En una reunió tècnica, on hi 
havia representants de Renfe, Ge-
neralitat i Ajuntament de Blanes, 
han reclamat que s'aprofitin les 
obres per doblar la via del tren 
entre aquesta localitat i Arenys de 
Mar, una opció que ara per ara no 
es contempla.

En un comunicat, l'Ajunta-
ment de Blanes recorda que la 
construcció d'una segona via 
entre Arenys de Mar i Blanes és 
una assignatura pendent que es 
remunta a finals del segle passat. 
El que es voldria seria escurçar la 
durada del trajecte i transportar 
més viatgers, tal com es va poder 
fer durant la dècada dels 80 amb 
els trems semidirectes. 

Blanes també ha demanat que 
es millori la freqüència dels auto-
busos-llançadora que supleixen el 
servei de tren entre Blanes i Mal-
grat de Mar i que vagin a Santa 
Susanna per reduir la durada del 
viatge.

D’altra banda, una altra possi-
bilitat que l’Ajuntament de Blanes 
ja ha treballat amb les principals 
empreses de transport per carrete-
ra, és incrementar els serveis fins a 
Barcelona.

Finalment, aprofitant la visita 
del president Torra a Blanes per 
inaugurar la Ruta Ruyra, l’alcalde 
Àngel Canosa, va demanar que 
se suprimeixi el darrer peatge de 
la C-32 per facilitar el moviment 
dels ciutadans que han d’anar en 
cotxe i no col·lapsar la GI-682. 
Dels més de 4.000 usuaris diaris 
que tenia Renfe a Blanes, actu-
alment els autobusos llançadora 
només en porten 2.000. La resta 
agafa el cotxe per anar fins a Santa 
Susanna o directament al lloc de 
feina o estudis. yy

Maquinària pesada sota el pont. Foto Aj. Blanes

Inicialment es va parlar de 6 a 9 mesos i ara ja són més de 10
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Canonades trencades. Foto Yoyo

BLANES 

Des del temporal, ara fa més 
d'un mes, la planta dessalinit-
zadora de Blanes no ha pogut 
tornar a funcionar ja que hi ha 
diverses canonades trencades. El 
conseller de Territori ha detallat 
que ja estan estudiant com repa-
rar-les i ha alertat que suposarà 
un cost "d'entre 4 i 7,5 milions 
d'euros".

De tota manera, Damià Cal-
vet ha avançat que el projecte 
de reparació tindrà en compte 
l'afectació de futurs temporals. 
"Hem de pensar bé a on les po-

sem i a quina distància de la llera 
i de la costa perquè si hi ha un al-
tre temporal no hi hagi una afec-
tació tan gran", ha afegit el con-
seller. Mentrestant, els veïns de 
Blanes reben l'abastiment d'aigua 
provinent del cabal del Ter sense 
problemes.

El conseller de Territori i 
Sostenibilitat, Damià Calvet, 
ha xifrat  en "més de 50 milions 
d'euros" les destrosses que ha 
provocat el temporal Glòria en 
rius i infraestructures relaciona-
des amb el cicle de l'aigua a tot 
Catalunya. yy

Dessalinitzadora 
aturada

El pont sobre la Tordera tindrà calçada, vorera i 
carril bici amb una amplada total de 13 metres

BLANES 

La Generalitat ha posat fil 
a l'agulla a la reconstrucció del 
pont entre Malgrat de Mar  i Bla-
nes després de declarar l'emer-
gència de l'obra. Aquest tràmit 
permetrà prioritzar el projecte 
estalviant-se tràmits burocràtics 
i es preveu que en deu mesos el 
pont ja estigui enllestit.

El pont entre aquestes dues 
localitats va cedir durant les inun-
dacions del 21 i 22 de gener arran 
del temporal Glòria. Això va com-
portar que la connexió entre els dos 
municipis quedés tallat, tot i que es 
calcula que diàriament hi circula-
ven uns 8.000 vehicles de mitjana.

De moment, el Departament de 
Territori i Sostenibilitat ja ha iniciat 
les tasques prèvies de construcció. 
El nou pont s'ubicarà en el mateix 
punt que estava abans i tindrà una 
longitud de prop de 220 metres i 
una amplada de 13 m amb una cal-
çada per a cada sentit de circulació, 
vorera i carril bici. El pont que es 
va endur el Glòria era molt i molt 

estret. Fa uns deu anys ja es parlava 
de renovar la infraestructura però 
el projecte mai no es va concretar. 
El Govern calcula que el projecte 
costarà 5,3 milions d'euros i el ter-
mini d’execució, com el pont per on 
passa la via, també és de deu mesos.

Bus de reforç

El municipi de Blanes comp-
tarà amb una nova connexió amb 

Barcelona mentre no es recuperi 
la connexió ferroviària, ni el pont 
que uneix el municipi amb Mal-
grat de Mar. Segons ha anunciat 
el conseller de Territori i Sosteni-
bilitat, Damià Calvet, el Departa-
ment està estudiant el cost de la 
línia de reforç i també quin serà el 
seu operador per poder-la posar 
en funcionament de forma "im-
minent". Farà el recorregut Torde-
ra, Blanes, Barcelona.

Segons el conseller, aquest nou 
servei ha de servir per "resoldre els 
problemes de mobilitat" que pateix 
la zona arran del temporal Glòria, 
malgrat que encara no hi hagi "les 
connexions físiques". 

Reparar el dic del port costarà 2 
milions

Després que el temporal Glò-
ria fes un forat de 25 metres al 

port de Blanes, des de Ports de la 
Generalitat es va optar per fer una 
actuació d'emergència i es va col-
locar una escullera de pedres que 
tapava el forat deixat pel mur de 
formigó ensorrat.

Ara, la Universitat Politècnica 
de Catalunya (UPC) està elaborant 
un estudi per concretar com haurà 
de ser el projecte de reparació del 
dic. Damià Calvet ha concretat que 
el port de Blanes en una cara comp-
ta amb un espatller (que és un mur 
de formigó) i en l'altra una escu-
llera de pedres. El dic es va trencar 
precisament "en el canvi de l'espat-
ller a l'escullera" i per això ara han 
encarregat l'estudi per saber com 
fer la transformació "de manera 
adequada" d'un tipus a l'altre.

Tot i així, es preveu que les 
obres de reparació del port tin-
guin un cost superior als 2 mi-
lions d'euros, que es sumaria als 
130.000 que va costar l'actuació 
d'emergència. La previsió és que 
les obres estiguin executades en 
quatre mesos. yy

Arreglar el forat del port de Blanes costarà més de 2 MEUR

Plànol del nou pont
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El límit de velocitat és de 80 km/h. Foto SCT

L'acte informatiu es va fer a la Biblioteca. Foto M.A. Comas

LLORET DE MAR

El Servei Català de Trànsit 
(SCT) ha posat en funcionament 
un nou radar fix a la carretera 
C-63. En concret, el radar s’ubica 
al punt quilomètric 4+100 a Llo-
ret de Mar d’entrada a la població 
amb l’objectiu de reduir la veloci-
tat excessiva en aquest punt així 
com la sinistralitat. A més, la seva 
instal·lació també respon a un 
conjunt de peticions del territori. 
El límit màxim de velocitat per-
mès a la via és de 80 km/h. Aquest 
nou radar complementa el que 
ja hi ha a la mateixa carretera en 

sentit contrari, a uns 700 metres 
de diferència aproximadament, en 
direcció Vidreres.

Des del territori també es recla-
ma que es millori l’entrada i sortida 
de les urbanitzacions de la zona.

La velocitat excessiva és un dels 
principals factors concurrents de 
la sinistralitat viària. A Catalunya, 
l’any 2019 la velocitat excessiva o 
inadequada va intervenir com a 
causa en el 12% dels accidents amb 
víctimes mortals i ferits greus en 
vies interurbanes. yy

LLORET DE MAR

SOS Lloret i Stop a la C-32, 
que formen part de la Platafor-
ma SOS Costa Brava, van orga-
nitzar un acte per donar la seva 
versió sobre el nou Pla Director 
de la Costa Brava. Valoren posi-
tivament que de 3.000 habitatges 
previstos, la xifra s’hagi reduït a 
1.600, però ho consideren insu-
ficient, perquè consideren que la 
Costa Brava ja està prou massifi-
cada i la retallada hauria d’haver 
estat molt més important, sense 
descartar no permetre més edi-
ficacions. Urbanisme, a l’hora 
de prendre decisions, ha tingut 
molt en compte evitar  futures 

indemnitzacions, que segons la 
planificació i estat de tramitació 
podrien ser milionàries.

C-32

SOS Lloret i Stop a la C-32 es 
mantenen a l’expectativa sobre el 
futur de l’ampliació de l’autopista, 
ara per ara, aturada, al TSJC.

Com alternatives, les dues en-
titats proposen el desdoblament de 
la carretera de Lloret a Blanes i el 
de la C-63, que va de Lloret a Vi-
dreres. A més, un altre dels punts 
que consideren necessaris és la mi-
llora del transport públic. yy

Nou radar fix a la 
carretera C-63 

Pas insuficient
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PASSATEMPS

CATALUNYA

Durant l’any 2019, Rafael Ribó, 
com a Síndic de Greuges de Cata-
lunya, ha rebut un total de 10.543 
queixes procedents de 22.993 per-
sones. També ha atès 8.843 con-
sultes i ha iniciat 222 actuacions 
d’ofici. I, en global, s’han tramitat 
26.358 expedients i s’han atès més 
de 30.000 persones.

Segons l’informe, a causa de 
l’augment de queixes relatives a 
situacions d’emergència social, 
cal una actuació immediata de 
l'Administració que doni respos-
ta efectiva a les més de 1.300 uni-
tats de convivència afectades.

La protecció de la biodiver-
sitat d’espais en projectes urba-
nístics, d’infraestructures o ex-
tractius han suposat un miler de 
queixes al Síndic.

El mateix any de la signatu-
ra del Pacte contra la segregació 
escolar ja s’han posat en marxa 
diverses de les actuacions que 
preveu.

Sobre els infants i adolescents 
migrants sense referents famili-
ars, cal desplegar de manera ur-
gent una estratègia d’integració 
d’aquests adolescents i joves mi-
grants als diferents municipis de 
Catalunya.

El Síndic ha aprovat el seu pri-
mer Pla d’igualtat per al període 
2019-2022 en l’àmbit de la igual-
tat efectiva de dones i homes.

BLANES I LLORET

Des de la vila de Blanes, s’han 
fet arribar al Síndic, 52 queixes i 
48 consultes, és a dir un centenar 
d’actuacions.

A Lloret de Mar, hi ha hagut 
21 queixes i el mateix nombre de 
consultes, és a dir, un total de 42.

Al conjunt de la comarca de la 
Selva, hi ha hagut 175 queixes i 170 
consultes. L’any passat, l’oficina del 
Síndic es va desplaçar a Blanes, Vi-
dreres i Santa Coloma de Farners, 
per rebre als ciutadans i escoltar les 
seves queixes i consultes.

Si parlem de temàtiques, el 
33,6% estan relacionades amb 
les polítiques socials, un 21,7% 
en l’administració pública i els 
tributs, un 19,1% en polítiques 
territorials i un 18,6 en consum.

MARESME

Pel que fa a la comarca del 
Maresme, hi ha hagut un total de 
555 queixes i 501 consultes. La 
temàtica més denunciada ha estat 
la de polítiques socials amb 207 
queixes i 175 consultes, seguides 

per administració pública i tri-
buts i polítiques territorials. Tot 
i que Polítiques Socials encapçala 
la llista, si es consulta per sub-te-
màtiques, l’administració pública 
encapçala les queixes amb 91 i 
76 consultes, seguida de consum 
amb 89 queixes i 113 consultes. yy

Informe anual 2019 del Síndic de Greuges

«A Blanes, s’han fet arribar 
al Síndic, 52 queixes i 48 

consultes. A Lloret de Mar, 
21 queixes i 21 consultes»

Ribó lliurant l'informe a Roger Torrent. Foto ACN

Aquest espai està disponible

per a la vostra empresa

Tel. 972 33 45 00
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El Pla de Mobilitat una eina de planificació 
estratègica 

La rotonda dels Focs col·lapsada un migdia d'agost. Foto Arxiu Yoyo

ÀGORA - BLANES

Els municipis de Lloret i Bla-
nes, malgrat que la Llei 9/2003 
de la Mobilitat, no els obliga, han 
decidit elaborar llurs plans de mo-
bilitat urbana. La forta estaciona-
litat de l’activitat turística, el fet de 
disposar d’una població censada 
de prop de 40.000 habitants i la 
interconnectivitat entre municipis 
ho requeria i reclamava.

L’actual model de mobilitat és 
en bona mesura fruit de la plani-
ficació urbanística desenvolupa-
da en el segle passat, basada en la 
preeminència del vehicle privat, 
com a model de desplaçament 
hegemònic.

Els plans de mobilitat són una 
eina bàsica de les administraci-
ons locals a l’hora de planificar 
de forma integrada les diferents 
xarxes que configuren el sistema 
de transport del municipi i servei-
xen per configurar estratègies de 
mobilitat sostenible a nivell local 
i intercomarcal.

Els plans de mobilitat tenen 
per objectiu contribuir de manera 
pràctica a millorar la mobilitat ur-
bana local, des d’un punt de vista 
de la sostenibilitat sòcioeconòmi-
ca i ambiental, per millorar la qua-
litat de vida dels ciutadans.

El concepte de mobilitat va 
molt més enllà del trànsit de vehi-
cles motoritzats, en la seva plani-
ficació i gestió s’integren aspectes 
del desenvolupament urbà soste-
nible, com són la cohesió social, 
el medi ambient, l’urbanisme i el 
desenvolupament econòmic.

Per fer-ho entenedor, la  
redacció del pla té en compte la 
mobilitat quotidiana, el trans-
port per ferrocarril, els efectes 
ambientals sobre la salut, la con-

taminació, la qualitat de l’aire, les 
emissions, el transport públic, la 
connectivitat per a vianants, els 
itineraris per a vehicles de mer-
caderies, la connectivitat interco-
marcal, entre altres.

El PMU es realitza amb un 
horitzó de 4-6 anys i és tributari 
de quatre variables: la SOCIAL I 
MACROECONÒMICA (pobla-
ció, atur, PIB ), la de  MOBILI-
TAT (desplaçament de vehicles 
privats, transport públic, bicicle-

tes, vianants, mercaderies), PARC 
DE VEHICLES (cens de vehicles) 
i AMBIENTAL (emissions, so-
roll). El seu anàlisi ens permet 
configurar els escenaris de futur 
de la mobilitat.

Les ciutats amb èxit són aque-
lles que aconsegueixen un equilibri 
entre compatibilitat econòmica, la 
cohesió social i la sostenibilitat 
ambiental. Les SMARTS CITYS 
o ciutats intel·ligents impulsen el 
desenvolupament de l’urbanisme i 

els processos de participació com 
a mecanisme contra l’exclusió i a 
favor del desenvolupament social. 
Totes elles disposen d’un PLA ES-
TRATÈGIC DE CIUTAT o d’un 
PLA DE MANDAT, en els que els 
PLANS DE MOBILITAT hi te-
nen un paper important, atès que 
mitjançant l’ús de la tecnologia 
proporcionen serveis tradicionals 
i resolen qüestions urbanes i faci-
liten la mobilitat.

Integrar els plans estratègics, 
els plans urbanístics i els plans de 
mobilitat acostuma a donar bon re-
sultats i són eines que ajuden a fer 
municipis atractius, amb capacitat 
d’exercir magnetisme sobre el seu 
entorn i oferir qualitat de vida als 
seus ciutadans i un projecte de fu-
tur que il·lusioni i sigui compartit. 

Josep Pujol, llicenciat en 
Ciències de l’Educació i Màster 

en Dret Local yy

Opinió

Esperant el Pla de Mobilitat
BLANES

La vila de Blanes fa anys que 
està pendent del Pla de Mobilitat, 
una eina que ha de servir per de-
finir diversos aspectes i millorar 
serveis o crear-ne de nous.

Entre els temes a tractar hi 
ha la funció dels nous carrers del 
Pla Parcial Costa Brava. També 
s’ha de mirar si els sentits de cir-
culació són els correctes o no, o 
com resoldre el tema de l’aparca-
ment. Hi ha prou places? Hi ha 
massa zona blava? Què cal fer 
amb els aparcaments de darrera 
dels antics pavellons? Els carrers 
del Pla Parcial Costa Brava es 
podran utilitzar les 24 hores del 
dia, els set dies a la setmana sen-
se cap cost?

Si en algun indret s’ha de pa-
gar, qui ha de gestionar aquestes 
zones –empresa privada, mixta 
o municipal?- Han de ser zones 
blaves, verdes, grogues...?

Un altre tema que s’arrosse-

ga des de fa molt temps és el del 
transport urbà de viatgers. Fa 
anys que es prorroga el contracte. 
Ara caldrà valorar les línies actu-
als, la periodicitat del servei, mi-
rar si en calen de noves. Un cop 
fet això, s’haurà de fer la plica per 
adjudicar el servei amb el con-
tracte actualitzat. 

La circulació de Blanes és 

complicada i cada cop a més ciu-
tats es dona més pes als vianants. 
Per tant, una vegada s’adjudiquin 
els treballs, l’empresa guanyadora 
tindrà uns mesos de feina i uns 
quants temes a resoldre. Després 
arribarà el moment dels polítics 
d’anar concretant les propostes 
perquè es facin realitat.

Entre les tasques de l’empresa 

adjudicatària, hi haurà fer en-
questes, tant a l’estiu com a l’hi-
vern a ciutadans i visitants de 
com veuen la mobilitat.

CONNEXIONS ENTRE MUNI-
CIPIS

Una cosa és la mobilitat inter-
na de Blanes i l’altra les connexi-
ons amb els pobles veïns. D’entra-
da, en aquests moments no hi ha 
connexió ferroviària amb Mal-
grat de Mar i l’antiga carretera 
vella de Malgrat està inhabilitada 
pel temporal Glòria. En tot cas, si 
el tren funcionés amb normalitat, 
els viatges duren més que ara fa 
30 o 40 anys, quan hi havia els 
semidirectes; això, sense entrar 
a valorar els retards que hi ha un 
dia sí i l’altre també. Aquests dies 
s’ha posat sobre la taula la doble 
via fins a Arenys de Mar. Segons 
els responsables de la infraes-
tructura, de moment l’únic pre-
vist és refer el pont, és a dir, amb 
una sola via. Els experts també 
recomanen allunyar les vies del 

Maresme del mar per evitar els 
efectes dels temporals. Un altre 
projecte històric, que de moment, 
tampoc té cap probabilitat de ti-
rar endavant.  

La carretera que uneix Bla-
nes amb Lloret és la mateixa de 
fa dècades. S’ha plantejat allar-
gar la C-32 (projecte ara per 
ara aturat al jutjat), fer un carril 
bus o desdoblar l’actual GI-682, 
coneguda com carretera d’accés 
a la Costa Brava, sense que s’hagi 
concretat res.

La carretera de Tordera a 
Blanes també és la de sempre, 
estreta i en molts indrets sense 
voral, tot i que actualment acull 
tots els vehicles que arriben a la 
Costa Brava sud per l’AP-7, la 
C-32 i la N-II.

Si parlem de Lloret de Mar, 
mentre des de diversos sectors 
defensen l’arribada de la C-32, 
d’altres aposten desdoblar la car-
retera de Vidreres. yy

Aparcament gratuït de darrera dels antics pavellons. Foto Yoyo

«L’actual model de 
mobilitat és en bona 

mesura fruit de la 
planificació urbanística  

basada en la pre-
eminència del vehicle 

privat»
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24a edició del concurs 
MontPhoto 

LLORET DE MAR

Llocs desconeguts, noves vi-
sions dels éssers vius, compor-
taments sorprenents o noves 
interpretacions del ja conegut. 
El organitzadors del concurs de 
fotografia busquen una mirada 
que documenti la diversitat, la 
bellesa, el misteri i la fragilitat de 
la vida en el planeta a través de 
les millors imatges.

El concurs està dividit en 11 
categories. A més, hi ha 3 pre-
mis especials, els premis Joves i 
els premis AEFONA, valorats en 
més de 37.000 euros.

PREMIS GENERALS
• Premi d'Honor MontPhoto 
2020: 2.000 € i diploma.
• Primer premi per categoria 
del concurs: 500 € i diploma.
• Segon premi per categoria 
del concurs: 300 € i diploma.
• 7 mencions d'honor per ca-
tegoria: diploma.

PREMIS ESPECIALS
• Premi Especial Comarques 
de Girona: 300 € i diploma.
• Premi Especial Lloret de 
Mar: 300 € i diploma.

•Premi Especial Olympus "Be 
free": 300 € i diploma

PREMIS JOVES
• 6 premis participació in-
fantil (fins a 14 anys): Una 
experiència fotogràfica i di-
ploma.
• 6 premis participació juvenil 
(15-17 anys): Una experiència 
fotogràfica i diploma.
• 2 premis a cada categoria 

pels socis de AEFONA.

Tots els premiats rebran un 
exemplar del llibre Inspirats per la 
Natura 2020, invitació a la gala de 
lliurament de premis i accés pre-
ferent a tots els actes del festival 
del concurs.

Inscripcions obertes a www.
montphoto.com fins al proper 30 
d'abril. yy

Cartell del MontPhoto 2020

Exposició Paradisos l'any 2009. Foto Aitor Roger

BLANES

Coincidint amb el centenari 
del seu naixement, l’Arxiu Mu-
nicipal i la revista Recvll –que 
també celebra el seu centenari-, 
han organitzat un cicle de xerra-
des sobre el pintor blanenc. És el 
primer d’un seguit d’actes que es 
faran al llarg d’aquest 2020.

La primera xerrada es va fer el 
dijous 27 de febrer i les dues se-
güents s’han programat per al 28 
de maig i el 26 de novembre, el 
dia en què Rafel Bataller hagués 
complert els 100 anys. Totes tres 

es faran a les 7 de la tarda a la Sala 
d’Actes del Centre Catòlic i aniran 
a càrrec de l’historiador i tècnic 
de l’Arxiu Municipal, Aitor Roger, 
autor del llibre sobre l’artista Res-
pirant art (2013).

La sessió inaugural tractà so-
bre la seva faceta com amant de la 
bona cuina, la segona anirà sobre 
el seu vessant com a pintor i fotò-
graf i la de tancament, la del mes 
de novembre, remarcarà una de 
les seves millors qualitats, el valor 
de l’amistat. yy

Homenatge a Rafel 
Bataller
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BLANES - LLORET DE MAR

Blanes, Lloret i Tossa han cele-
brat una nova edició del Carnaval 
de la Costa Brava sud. A Lloret de 
Mar hi va haver rues el dissabte 22 
de febrer a la tarda i el diumenge 23 
al matí. A Blanes, el diumenge 23 a 
la tarda. La Ressaca de Tossa s’ha 
programat per a principi d’aquest 
mes de març per evitar coincidèn-
cia de dates i facilitar d’aquesta 
manera als diferents grups poder 
anar a més d’una rua.

Pel que fa a les dades de parti-
cipació de comparses i carrosses, a 
Blanes hi van participar un total de 
17 colles que sumen més de 1.000 
participants; a Lloret de Mar es van 
inscriure 22 colles, amb aproxima-
dament 1.500 participants.

En l’acte de presentació del 
programa, l’alcalde de Blanes, Àn-
gel Canosa, va remarcar que és 
una gran festa, "encara que hi hagi 
la rivalitat pels premis dels diver-
sos concursos".

Per Jaume Dulsat, alcalde de 
Lloret, “actes com el Carnaval de 
la Costa Brava sud, demostren el 
potencial d’aquesta marca i cal 
potenciar el treball conjunt en-
tre pobles. També ho fem amb la 
programació del teatre, però hi ha 
més temes que podem treballar i 
potenciar conjuntament”.

Per Imma Colom, alcaldessa 
de Tossa de Mar, “aquest Carnaval 
ja és tot un referent”.

BARRAQUES

Una de les novetats de Blanes 
ha estat el Carnaval Jove celebrat a 
Morralla. Un concert a l‘estil dels 
que es fan a l’estiu a la platja, però 
en aquest cas, en un espai a cobert 
per evitar sorpreses meteorològi-
ques. L’acte es va obrir als majors 
de 13 anys. Fins a 16, però, s’hi 
havia d’accedir acompanyat d’un 
adult. Van actuar els grups ‘Punks 
and Company’ i ‘Pirat’s Sound Sis-
tema’ i ‘Sixtus’. 

Les festes de Sant Romà 2018 
van estar marcades per la pluja, i 
per carnaval es van muntar unes 
barraques a la plaça Germinal Ros 
amb els grups que no ho havien 
pogut fer el mes de novembre. 
Enguany l’experiència s’ha repetit 
i consolidat amb Itaca Band i la 
Loca Histèria (un espectacle ex-
plosiu de música, humor, diversió, 
interacció i originalitat de la mà 
de vuit peculiars i entranyables 
personatges).

ACTIVITATS FAMILIARS I 
CONCURSOS

Blanes va acollir el dissabte 
22 a la tarda un grapat d’activitats 
dedicades al públic familiar a la 
plaça dels Dies Feiners: activitats 
infantils i juvenils amb inflables, 
tallers creatius i l’actuació del grup 
‘Orelles de Xocolata’ amb l’espec-
tacle d’animació i ball ‘Avui Fem 
Pop’. 

A Lloret de Mar i a Blanes no 
van faltar les tradicionals rues es-
colars. A Lloret també són tradi-
cionals els concursos de disfresses 
als llocs de treball, ja siguin esta-
bliments, empreses privades o les 
dependències municipals. L’acte 
de lliurament de premis i l’enter-
rament de la sardina van tancar 
el programa de festes de Lloret de 
Mar.

TOSSA DE MAR

Les activitats més multitudi-
nàries a Tossa s’han reservat pel 
cap de setmana del 6 i 7 de març 
amb la ja popular ‘Gran Ressaca 
del Carnaval’. Així, el divendres 6, 
a partir de les 20 h es farà el sopar 
de Carnaval al pavelló d’esports 
amb totes les colles participants a 
la rua i totes les persones que ho 
desitgin. I el dissabte 7, a partir de 
les 16:30 h, tindrà lloc la 45a Gran 
Rua de la Ressaca del Carnaval, 
amb sorpreses durant el recorre-
gut habitual per l'avinguda Ferran 
Agulló i Avinguda Catalunya i que 
acabarà amb el concurs de coreo-
grafies ‘Sambòdrom’ en el Pavelló 
d’Esports, on es veuran els millors 
balls i les millors disfresses de car-
naval.

Tossa té l’habitual Carnaval de 
febrer o març −segons quan caigui 
la Quaresma−, però també en ce-
lebra un a l’estiu. Enguany la rua 
servirà per obrir la temporada. 
S’ha programat per al 20 de juny. yy

Rua de Blanes. Foto Joaquim Llorens

Visca el Rei Carnestoltes!

Rua de Lloret. Foto M.A. Comas

CARNAVAL 2020

Carnaval Ensorra’t

Treball conjunt

Presentació del Carnaval 2020. Foto Aj. Blanes

El Carnaval de la Costa Brava 
Sud 2020 va començar a Bla-
nes amb una de les novetats 
d’enguany. De fet, el nou acte 
va consistir en recuperar tant la 
celebració com l’emplaçament 
de la festa organitzada pels i 
per als joves, després que l’any 
passat no es va fer i els anteriors 
no s’havia celebrat al casal. S’ha 
presentat com el Carnaval En-

sorra’t, en al·lusió al Festival de 
Música que es fa a la platja per 
la Festa Major de Santa Anna.
A Lloret de Mar també hi va 
haver barraques, en aquest cas 
a l’escenari de la plaça Germinal 
Ros. La idea va sorgir ara fa un 
any, quan van actuar els grups 
que no ho havien pogut fer per 
Sant Romà per les inclemències 
del temps. yy

Concursos

Hotel Samba

Carnaval Ensorra't. Foto Yoyo

Lloret de Mar organitza des 
de fa molts anys, concursos de 
disfresses als llocs de treball, 
ja siguin empreses privades o 
les dependències municipals. 
També hi ha un concurs de 

disfresses al carrer. A Blanes, 
hi va haver diversos concursos 
a la festa familiar, que enguany 
es va fer a la plaça dels Dies 
Feiners, una altra de les nove-
tats d’aquest 2020. yy

Blanes, Lloret i Tossa han 
organitzat conjuntament la 
programació del Carnaval 
de la Costa Brava sud per 
evitar coincidències i facili-
tar la participació dels veïns 
dels tres municipis a tots els 
actes. Durant la presentació, 
que enguany es va fer a Casa 

Saladrigas de Blanes, l’al-
calde de Lloret, Jaume Dul-
sat va destacar la força de la 
marca “Costa Brava sud” i 
va convidar els tres munici-
pis a treballar conjuntament 
amb molts altres temes, com 
Blanes i Lloret, ja fan amb la 
programació teatral. yy
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La presentació es va fer a Can Saragossa. Foto M.A. Comas

Inauguració de l'exposició. Foto Aj. Blanes

Presenten el Carnet Moll

30 anys del Rotary Club 
Blanes-Costa Brava Sud

LLORET DE MAR

Lloret ofereix a la ciutadania 
un carnet gratuït als seus equipa-
ments culturals. Inclou els Jardins 
de Santa Clotilde, el Museu del 
Mar, Can Saragossa, el Turó Rodó, 
el Puig de Castellet i el Castell de 
Sant Joan.

El carnet es pot aconseguir 
presencialment a les oficines de 
Patrimoni Cultural a Can Sara-
gossa o descarregar a través de 

l’aplicació mòbil Lloret Smart. 
Respecte a la vigència del carnet, 
es renovarà automàticament amb 
les dades del padró municipal. Per 
Xavier Flores, regidor de Patri-
moni Cultural, “és una satisfacció 
poder obrir el patrimoni a tots els 
residents empadronats a Lloret”, i 
hi ha afegit, que “dona una vàlua 
afegida al nostre patrimoni”. 

Pel que fa a les visites guiades 
als equipaments lloretencs, caldrà 
continuar fent la reserva al Museu 
del Mar i el preu serà el mateix. 
Tot i això, el regidor de Patrimoni 
Cultural explica que “estem co-
mençant a treballar en una pro-

posta de visites exclusives per als 
usuaris d’aquest carnet”.

Jaume Dulsat, alcalde de Llo-
ret, remarca que aquesta iniciativa 
“potencia la difusió del nostre pa-
trimoni cultural i promou que els 
mateixos lloretencs i lloretenques 
siguin ambaixadors dels atractius 
del nostre municipi”, i resumeix: 
“fomenta l’orgull lloretenc”. yy

BLANES

Ara fa tot just 30 anys, el 7 de 
febrer de 1990, Rotary Internacio-
nal va concedir la Carta Constitu-
tiva al grup de blanencs i blanen-
ques, passant a formar part d’una 
xarxa mundial. Rotary Internaci-
onal va néixer a Chicago el 1905, 
fundat per Paul Harris, un jove 
advocat que havia acabat d’arribar 
a la població del centre dels Estats 
Units, coneguda com ‘la ciutat dels 
vents’. Els rotaris són professionals 
de diferents camps que propicien 
l’intercanvi d’idees i formen llaços 
d’amistat dirigint la seva activitat 
al servei de la humanitat. 

Amb 114 anys d’història, 
actualment està formada per 
36.000 clubs, on s’hi integren 
1.200.000 rotaris i rotàries a 
225 països d’arreu del món. En 
el moment de la seva creació, el 
referent blanenc dels rotaris va 

comptar amb l’apadrinament del 
seu homòleg lloretenc, així com 
el RC de Calella.

Des que es va posar en marxa 
l’any 1990, el Rotary Club Bla-

nes-Costa Brava s’ha implicat en 
diversos projectes i causes solidà-
ries de la vila i d’arreu del món.

L’actual presidenta del Rotary 
Club Blanes-Costa Brava Sud és 
Raquel Tiñena. La primera va ser 
Carme Gironès.

Una exposició commemorati-
va i un dinar han servit per com-
memorar l’efemèride. yy

«Es pot aconseguir a Can 
Saragossa o a l’aplicació 

mòbil Lloret Smart»

«La primera presidenta va 
ser Carme Gironès»

«Una exposició 
commemorativa i un 
dinar han servit per 

commemorar l’efemèride»

«El carnet, es renovarà 
automàticament amb 

les dades del padró 
municipal»
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Un milió d’euros per als Pressupostos Participats

ASPRONIS, nou Punt de Formació del programa 
Incorpora de l’Obra Social “la Caixa”

Pressupostos Participats. Foto Aj. Lloret

Presentació del nou servei. Foto ASPRONIS

LLORET DE MAR

L’Ajuntament de Lloret de 
Mar ja ha celebrat el consell ve-
ïnal amb els representants dels 
barris i dels diferents grups po-
lítics per donar a conèixer les 
principals característiques dels 
Pressupostos Participats 2020. 
Aquesta trobada va ser el tret de 
sortida de la quarta edició dels 
Pressupostos Participats, que te-
nen com a principal novetat el 
milió d’euros de pressupost, que 
es dividiran en dues tipologies 
de projectes: un de global de mu-
nicipi per un valor de 500.000€ 
i un per a projectes de barri de 
500.000€ amb uns imports assig-
nats per a cadascun segons uns 
criteris de ponderació. 

En paraules de l’alcalde de Llo-
ret Jaume Dulsat: “Amb aquesta 
nova modalitat de Pressupostos 
Participats, que a partir d’ara ja 
tindran caràcter bianual, incorpo-
rem el projecte global de munici-
pi, que ens permet tenir una visió 
més transformadora i ambiciosa, 
complementant-ho amb propos-
tes per cada barri o zona”.

Fins al 8 de març es poden 
entrar les propostes en línia i 
després de la seva validació i pri-
orització, es podran votar a partir 
del 2 fins al 30 de juny. En total es 
prioritzaran per a aquesta vota-
ció: 6 projectes globals de muni-
cipi i 3 per a cadascun dels barris 
o zones, i cada ciutadà i ciutada-

na podrà votar 1 projecte de mu-
nicipi i 1 del seu veïnat. 

Lara Torres, regidora de Par-
ticipació Ciutadana, remarca que 
“durant tot el procés es combinen 
diferents estratègies de participació 
com l’assemblea veïnal de retorn o 
les taules de debats de priorització 
de projectes per fomentar aquesta 
participació activa ciutadana”.

ALTRES ANYS
Pel que fa als projectes dels 

darrers anys, del 2016 n’hi ha 18 
d’executats de 19; del 2017, 17 de 
24 i el del 2018, que va ser un pro-
jecte únic d’instal·lació de càme-
res de videovigilància, està en fase 
de licitació. yy

SELVA - MARESME

La Fundació ASPRONIS ha 
renovat per novè any consecutiu el 
conveni que manté amb el progra-
ma Incorpora de l’Obra Social “la 
Caixa” a Girona per a la inserció 
laboral de persones en situació o 
risc d’exclusió. Enguany la renova-
ció té una novetat destacada, AS-
PRONIS serà a partir d’ara també 
Punt de Formació Incorpora a la 
zona marítima de la comarca de la 
Selva i el nord del Maresme amb 
l’objectiu de crear més oportuni-
tats d’ocupació a les persones que 
són ateses al Servei d’Inserció La-
boral de la Fundació.

ASPRONIS impulsarà cursos 
professionals per als col·lectius 

a què es dirigeix amb Incorpo-
ra –en situació o risc d’exclusió 
social- amb una forta implicació 
empresarial: les pràctiques no la-
borals en empreses juguen un pa-
per fonamental per a l’assoliment 
de competències i un major èxit 
d’ocupació posterior.

Les persones que hagin su-
perat el curs rebran un diploma 
acreditatiu. Per a aquest primer 
semestre de l’any, el Punt de For-
mació ofereix dos cursos adreçats 
a persones en situació d’atur amb 
dificultats per trobar feina. D’una 
banda, un curs d’auxiliar d’hos-
taleria d’un total de 300 hores. 
S’instrueix l’alumnat en tasques 
de cambrer/a, buffet, sala, habita-

cions i manteniment. Les classes 
teòriques s’imparteixen a l’aula de 
formació d’ASPRONIS a Blanes 
(Ctra. de Malgrat, 12).

L’altre curs forma personal per 
a supermercats amb un total de 
300 hores també. S’imparteix a les 
oficines de la Fundació a Malgrat, 
al polígon Can Patalina. Les pràc-
tiques es duran a terme en establi-
ments col·laboradors de la zona. 

Es tracta de formacions com-
pletes que consten d’aprenentatges 
en competències transversals, com-
petències professionals i pràctiques 
no laborals que comptaran amb el 
seguiment i suport de l'equip del 
Servei d'Inserció Laboral. yy
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Els propietaris de Can Juncadella denuncien 
l'Ajuntament pel camí de ronda

Accés al camí de ronda. Foto Aj. Lloret

LLORET DE MAR

El camí de ronda de Can Jun-
cadella de Lloret de Mar enceta un 
nou capítol després que el 2019 
semblava encarrilar el seu desen-
llaç. L'empresa Flinder Data SL, 
propietària de la finca i vinculada 
amb l'expresident del Kazakhstan, 
ha presentat una demanda civil 
contra l'Ajuntament per reivindi-
car la propietat del camí. Així ho 
va anunciar el regidor de Promo-
ció Econòmica de Lloret de Mar, 
Jordi Sais, en el plenari de finals de 
febrer. Sais ha avançat que espera 
que la demanda "no prosperi", 
però que caldrà estar pendents 
d'aquest procés judicial.

Durant el ple, es va aprovar 
per unanimitat i de forma defi-
nitiva l'inventari general de béns 
i drets del municipi. Es tracta 

d'un procés burocràtic que dona 
compliment a una sentència del 
Jutjat Contenciós de Girona i 
reafirmada pel Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya (TSJC). 
Aquesta sentència demanava a 
l'Ajuntament incloure aquest 
camí de ronda en l'inventari i, 
d'aquesta manera, mantenir el 
caràcter públic de la via.

De tota manera, el portaveu de 
Lloret en Comú, Miguel Ernesto 
Gracia, ha demanat al govern lo-
cal quina és la situació actual del 
camí, ja que tot i aprovar l'inven-
tari "els lloretencs encara no el 
podem gaudir". Gracia ha assegu-
rat que quan la gent hi passa, els 
propietaris "segueixen fent sonar 
les alarmes, encara hi ha gossos i 
aquell senyor fa el que vol".

Davant d'això, Sais ha demanat 
que davant de cap "coacció" per 
part dels propietaris, ho denunci-
ïn a la policia. El regidor ha afegit 
que "no és la primera vegada que 
hi va la Policia Local" i que quan 
els propietaris els veuen arribar, 
deixen d'intimidar els visitants.

Malgrat tot, el portaveu 
d'ERC, Jordi Orobitg, ha exigit 
al govern local que sigui "con-
tundent de veritat" i que "es faci 
respectar l'Ajuntament", ja que 
creu que amb l'actitud intimi-
datòria els propietaris "ens estan 
'xulejant'". Davant d'això, Sais ha 
respost que l'Ajuntament "es fa 
respectar" i així ho avalen les sen-
tències judicials.

UN CAMÍ OBERT DE FORMA 
INTERMITENT 

El tram de Can Juncadella del 
camí de ronda es va tancar el 2009 
després que els propietaris deci-
dissin prohibir l'accés al públic, ja 
que ho consideraven una propie-
tat privada. Fins al 2016 no es va 
resoldre que el tram del camí hau-
ria d'estar obert a tothom a través 
d'una sentència judicial.

Tot i així, la propietat va optar 
per donar compliment a la resolu-
ció judicial, però espantant a qual-
sevol curiós que s'hi passegés. Per 
això, en el moment en què un cre-
uava el camí, sentia sonar alarmes 
i mentre la megafonia demanava 
que marxés, veia gossos o fins i tot 
notava la intimidació del personal 
de seguretat privada.

CREIXEMENT URBANÍSTIC

Les diferències entre els pro-
pietaris i l’Ajuntament venen de 
lluny. L’adequació d’un petit edifici 
es va transformar en un habitatge 
amb un gran nombre d’habitaci-
ons i serveis, una construcció de-
nunciada en més d’una ocasió pels 
ecologistes i el mateix plenari. yy

«El darrer ple va aprovar 
de forma definitiva 

l'inventari general de béns 
i drets del municipi que 
inclou el camí de ronda»

«El govern convida als 
ciutadans que es vegin 
intimidats a presentar 

denúncia»
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DIRECTORI DE SERVEIS

Imatge de grup amb el nou exemplar. Foto Aj. Blanes

Presenten el 22è número de la revista Blanda
BLANES

El tema més destacat de la pre-
sent edició de la revista de l’Arxiu 
Municipal de Blanes, és el paper 
que han tingut algunes de les do-
nes pioneres en el moviment fe-
minista a Catalunya. De fet la ma-
teixa portada ho evidencia, ja que 
mostra una reproducció del qua-
dre La puntaire de Blanes, obra de 
la pintora Maria Lluïsa Vidal, que 
data de principis del segle XX, del 
1902 concretament.

El tècnic de l’Arxiu Munici-
pal Aitor Roger, i Consol Oltra, 
especialitzada en Lluïsa Vidal, 
signen dos articles en què par-
len dels vincles d’aquesta pintora 
amb Blanes, així com d’altres ar-
tistes i escriptores.

Altres articles destacats del 
número 22 de Blanda són sen-
gles aniversaris de dues qüesti-
ons que han donat a conèixer el 
municipi a nivell internacional, 
més enllà de les seves fronteres. 
En primer lloc el tècnic de l’Ar-
xiu Aitor Roger fa un repàs als 
50 anys que es compleixen en-
guany del Concurs Internacio-

nal de Focs d’Artifici de la Costa 
Brava – Trofeu Vila de Blanes. 

Per la seva banda, Maria Àn-
gela Sagrera parla d’un blanenc 
que també ha traspassat fron-
teres, no tan sols perquè és l’avi 
més longeu de Catalunya i l’Estat 
espanyol, sinó per la seva extra-
ordinària lucidesa. Es tracta de 
Joaquim Illas, conegut amb el 
sobrenom de Falet, qui al 2019 

va complir els 110 anys de vida. 
Amb el títol Pàgines viscudes, es 
fa un repàs a la seva trajectòria 
vital i a la història viscuda.

La revista conté tres articles més:

El primer, signat per Sebastià 
Ruscalleda, demostra una vegada 
més que Blanes i el seu convent 
van ser els autèntics protago-
nistes en el bateig del nom de la 

Costa Brava, una reivindicació 
que des d’aquí no es deixarà mai 
de recordar.

D’altra banda el veterinari 
Josep Turon -que va morir l’any 
2014, però a qui l’Arxiu li devia la 
publicació d’aquest treball in me-
moriam-, signa una interessant 
aproximació sobre la vida en un 
mas a principis del segle XX en 
l’article titulat Joaquim Ruyra i 

Oms, propietari rural. Per últim, 
el tercer article d’investigació és 
obra del filòleg Pep Vila, que dona 
a conèixer un costum simbòlic a 
partir del dinar de morts servit 
per Joan Baptista Jalabert, adro-
guer de Blanes el 1729.

En la segona part de la revis-
ta, en l’apartat de Biografies, hi 
ha l’article de la modista Emília 
Augé, que relata les seves pròpies 
vivències de més de 90 anys dedi-
cada a la costura, en què destaca 
especialment la seva etapa com a 
creadora dels vestits de paper a 
l’avui desaparegut Club Sant Jor-
di. Com és costum, les darreres 
planes de Blanda també inclouen 
les donacions que han fet diver-
ses persones i entitats al fons do-
cumental de l’Arxiu.

La revista Blanda es ven al 
preu de 10 euros.

L’objectiu de la publicació és 
posar en valor bocins de la me-
mòria històrica de la vila, episodis 
que  en ocasions fins i tot pels ma-
teixos blanencs i blanenques són 
poc coneguts, o bé no s’acaben de 
conèixer amb el detall i rigor amb 
què s’exposen. yy

«El tema més destacat és 
el paper que han tingut 

algunes de les dones 
pioneres en el moviment 

feminista a Catalunya»

«També es parla dels 50 
anys del Concurs de Focs 

Artificials i els 110 de 
Joaquim Illas»
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Reservi espai per al seu establiment 972 33 45 00

«Les activitats de la 
Biblioteca es desplacen a 
l’Escola Mn. Joan Batlle»

«Es van penjar cartells 
amb dones destacades 

en l’àmbit de la ciència al 
pati»

Hora del Conte al Mn. Joan Batlle. Foto Aj. Blanes

Logo de la Marató. Foto TV3

Les dones i les nenes en la 
ciència

Malalties mentals, 
a la Marató 2020

BLANES

Coincidint amb el Dia inter-
nacional de les dones i les nenes 
en la ciència, que s’escau l’11 de 
febrer, l’Ajuntament de Blanes es 
va adherir a aquesta iniciativa 
amb una activitat certament di-
ferent al què és habitual. La bi-
blioteca de l’Escola Mossèn Joan 
Batlle, al barri de Ca la Guidó, va 
acollir una representació de l’Ho-
ra del Conte, a càrrec de la narra-
dora Assumpta Mercader. 

La regidora d’Acció Social 
i Igualtat, Marian Anguita, va 
encapçalar l’acte. La narradora 

va explicar ‘Contes de Rosa i de 
Blau’, en una activitat organit-
zada per la Biblioteca Comarcal 
de Blanes –precisament la seva 
directora, Gemma Ciuró, va ser 
present a l’acte-, que és el lloc on 
habitualment es fan les sessions 
de l’Hora del Conte. 

La raó per haver descentra-
litzat l’Hora del Conte és que la 
Biblioteca Comarcal ha estat aju-

dant al centre escolar en la con-
figuració del fons dels llibres de 
la biblioteca de l’Escola Mossèn 
Joan Batlle, havent-se creat un 
vincle molt fructífer. Per comple-
tar la sessió de l’Hora del Conte, 
el centre educatiu va penjar al 
pati d’esbarjo una petita exposi-
ció de cartells amb dones desta-
cades en l’àmbit de la ciència amb 
diversos exemples. yy

CATALUNYA

La Marató de TV3 es farà el 
proper 20 de desembre i serà la 
tercera vegada que tracta la temà-
tica de les malalties mentals.

El 2019, la Marató es va dedi-
car a les malalties rares.

Cada any, centenars d’entitats 
organitzen activitats per recollir 
diners que fomentin la investi-
gació. Catalunya, en general, es 
bolca en l’acte més solidari de 
l’any, i amb molta diferència, de 

tots els que es fan a l’estat.

Al voltant d'una de cada qua-
tre persones adultes tindrà una 
malaltia mental en algun moment 
de la vida. A Catalunya hi ha una 
prevalença de 15.500 casos per 
cada 100.000 habitants, i cada 
any es diagnostiquen al voltant de 
4.800 casos nous per cada 100.000 
persones. Són problemes de salut 
molt freqüents que representen 
una càrrega personal, familiar i 
social molt elevada.

Des del 1992, la Marató ha re-
captat més de 197 milions d'euros 
i ha finançat 872 projectes de re-
cerca, que han dut a terme 1.369 
equips, amb la implicació de 8.000 
investigadors. yy

«Una de cada quatre 
persones adultes tindrà 
una malaltia mental en 

algun moment de la vida»

AQUEST ÉS
EL TEU ESPAI

30€
AL MES, CONSULTAR 

CONDICIONS
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Programa de l'edició d'enguany

Maqueta del castell de Montsoriu. Foto Yoyo

Una de les plantacions de Lloret. Foto ACN

Centre de divulgació dels Cabrera a Arbúcies

Lloret negre 2020

Desmantellen dues plantacions de marihuana a 
Lloret de Mar i detenen quatre persones

SELVA

Comencen les obres per a la 
creació del nou centre d’interpre-
tació del vescomtat de Cabrera, 

que estarà situat al carrer Major 
d’Arbúcies, al costat del Museu 
Etnològic del Montseny. La pri-
mera fase consisteix en l’enderroc 
dels dos edificis que acolliran el 
nou equipament: Can Petit Rut-
llat i Can Ferragut.

Aquest nou centre de divul-
gació, juntament amb el Museu 
Etnològic del Montseny, la Ga-
bella, esdevindran l’epicentre del 
projecte Producte turístic-cultural 
Vescomtat de Cabrera que inclou 
13 municipis de la comarca de la 
Selva: Anglès, Arbúcies, Blanes, 
Breda, Caldes de Malavella, Hos-
talric, Lloret de Mar, Maçanet de 

la Selva, Riells i Viabrea, Sant Fe-
liu de Buixalleu, Sils, Susqueda i 
Vidreres.

Aquest projecte, que compta 
amb el cofinançament del Fons 
Europeu de Desenvolupament 
Regional (FEDER), té com a ob-
jectiu generar una proposta capaç 
de posicionar aquest territori com 
un dels centres de turisme cultu-
ral del país, creant tot un seguit de 
rutes i altres productes turístics al 
voltant del llegat patrimonial del 
vescomtat de Cabrera. El cost del 
projecte en el cas d’Arbúcies és de 
922.000 euros, sufragats a través 
d’aportacions del Fons FEDER, 

del Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya i de 
l’Ajuntament d’Arbúcies.

El vescomtat de Cabrera fou 
un dels territoris més rellevants 
de l’edat mitjana a Catalunya i 
s’estenia a mitjans del segle XIV 
per la major part de l’actual co-
marca de la Selva i per algunes 
àrees d’Osona, el Vallès Oriental 
i el Maresme. Al voltant del cas-
tell de Montsoriu, com a centre 
del seu poder militar, es va ar-
ticular un territori que encara 
conserva un ric patrimoni mo-
numental: castells, cases fortes, 
monestirs... yy

LLORET DE MAR

La tercera edició del Festival 
Lloret negre se celebrarà del 2 al 5 
del proper mes d'abril. 

Sempre en el camí de créixer i 
avançar, enguany obriran les por-
tes les Primeres Jornades de Cri-
minologia, gràcies a la col·labora-
ció del Col·legi de Criminòlegs de 
Catalunya i el seu president, Daniel 
Llimones, on s'exposaran treballs, 
investigacions, anàlisi que amaga 
la ment de l'assassí i els motius que 
el precedeixen abans de cometre 
un crim.

També aquest any presenten 

el primer llargmetratge de gènere 
negre del cinema independent, 
Anburguesas Vicente.

També es posarà musica en 
directe amb Marc Ferrando pia-
nista i la soprano Patrícia Díaz, a 
retalls de cinc pel·lícules del gè-
nere negre comentades per dos 
crítics de cinema, Manuel Quinto 
i Ana Maria Vargas.

Hi ha previst la presència i en-
trevista de l'escriptor Jordi Sierra i 
Fabra, l'actor Pep Muné i el direc-
tor de Ràdio Nacional d'Espanya, 
Ràdio 4, Vicenç Sanclemente.

També com a primícia i a més 
del premi a la millor novel·la publi-
cada en llengua catalana l'any 2019, 
s’ha convocat el primer concurs de 
relats en dues categories, juvenil i 
adult. 

La majoria d’activitats seran, 
com és habitual a la Casa de la Cul-
tura. També hi ha previst un sopar 
de gala i la visita al cementiri mo-
dernista, entre d’altres activitats.

TEATRE

S’ha programat un espectacle amb 
cinc números, quatre d'ells amb 
un breu comentari, un petit frag-

ment de la pel·lícula i cançons o 
interpretacions musicals. El cin-
què, amb un ballet d'homenatge al 
cinema negre:

- Laura, d’ Otto Preminger
- Gilda, de Charles Vidor
- El tercer home, de Carol Reed
- L'home que sabia massa, d'Alfred 

Hitchcock i
- Girl Hunt

Col·laboren en l’organització 
del festival diverses àrees de l’Ajun-
tament, el Col·legi de Criminòlegs 
de Catalunya, Joieria Grau, l’Asso-
ciació Aurora i l’Associació Hispa-
no-americana. yy

LLORET DE MAR

Agents de la Policia de la Ge-
neralitat-Mossos d’Esquadra de la 
Divisió d’Investigació Criminal de 

la Regió Policial de Girona van ar-
restar quatre homes, d’edats com-
preses entre els 43 i els 56 anys i de 
nacionalitat espanyola, com a pre-
sumptes autors d’un delicte contra 
la salut pública i per defraudació 
de fluid elèctric.

La investigació es va iniciar 
per la informació que els veïns 
d’una urbanització de Lloret de 
Mar van proporcionar als Mossos 
en relació amb la possibilitat que 
hi pogués haver dos cultius inte-
riors de marihuana. Les primeres 
indagacions que van dur a terme 
els investigadors, amb la col·la-
boració de tècnics d’Endesa, ja 
els van permetre constatar que hi 
havia molts elements que abona-

ven la informació proporcionada 
pels veïns: la llum estava punxada 
amb una doble escomesa, el con-
sum elèctric estava molt per so-
bre del que és habitual, a les nits 
se sentia la remor dels aparells 
d’aire condicionat i a l’entorn de 
les finques s’hi podia sentir una 
forta olor a marihuana.

Els agents immediatament 
van detectar que al darrere de les 
plantacions hi havia quatre ho-
mes, dos dels quals germans, que 
duien a terme diferents rols. Un 
d’aquests també gestionava una 
tercera plantació a la localitat de 
Riudarenes. 

La investigació ha posat de 

relleu que cap dels arrestats te-
nia una activitat laboral regular 
remunerada, tot i que un d’ells sí 
que disposava de diversos vehi-
cles i propietats difícilment jus-
tificables.

En les entrades i escorcoll que 
es van realitzar en les tres plan-
tacions s’hi van localitzar 1667 
plantes de marihuana, esqueixos, 
material i estris diversos per al 
manteniment de les plantacions, 
dispositius electrònics, documen-
tació i 6.200 euros en efectiu. To-
tes les plantacions estaven amb 
l’estructura a ple rendiment en el 
moment de les entrades. El preu 
de la droga al mercat il·lícit hauria 
superat els 11.000 euros. yy

Un dels 4 detinguts en tenien una altra a Riudarenes
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Sessió dirigida. Corporació de Salut

Els Mossos van detenir l'agressor mentre dormia en el seu cotxe

Unitat de Sòl PelviàAmenaça la dona 
amb una espasa BLANES - CALELLA

Les alteracions del sòl pelvià, 
com ara la incontinència urinà-
ria o el despreniment de bufeta, 
úter i recte, són malalties molt 
freqüents entre la població adul-
ta, sobretot femenina, segons 
explica el doctor Josep Maria 
Prats, cap del Servei d’Urologia 
de Corporació de Salut del Ma-
resme i la Selva.

 Un equip multidisciplinari 
dels hospitals de Blanes i Cale-
lla integrat per diferents espe-
cialitats mèdiques, Ginecologia, 
Urologia, Cirurgia General, Re-
habilitació i Fisioteràpia, donarà 
cobertura a tots els pacients del 
territori amb aquesta alteració 
oferint una atenció integral i un 
tractament individualitzat.

A l’Estat espanyol hi ha uns 
7 milions de persones afectades. 
Un 15% de les dones de més de 
40 anys la pateixen. El percentat-
ge puja al 20% a les dones de més 
de 75 anys i s’enfila al 30% a les 
de més de 85. En homes, el per-
centatge és del 5%.

Les alteracions del sòl pelvià 
són patologies molt habituals 
però sovint les persones que les 
pateixen no ho consulten amb 
el personal sanitari per desco-
neixement o bé per vergonya. Si 

aquestes malalties no es resolen 
correctament, tenen un gran im-
pacte en la qualitat de vida dels 
pacients, perquè poden ser molt 
limitants i afectar, fins i tot, la 
seva autoestima.

Amb aquest nou servei, els 
dos hospitals volen acostar els 
tractaments als pacients i millo-
rar la seva qualitat de vida yy

BLANES 

Els Mossos d'Esquadra han 
detingut un veí de Blanes per 
colpejar la dona i amenaçar-la 
amb una espasa. 

La dona va poder fugir i anar 
a la comissaria per demanar aju-
da. En dependències policials, 
va explicar als agents que l'home 
l'havia intentat matar amb l'es-
pasa. La víctima tenia múltiples 
contusions al cos però cap ferida 
per arma blanca i la van traslla-
dar a l'Hospital. 

Els Mossos d'Esquadra van 
començar la recerca del sospitós, 
que després de perpetrar l'atac 
també havia fugit del pis del car-
rer Josep Carner on van tenir lloc 
els fets. Finalment, segons han in-
dicat fonts del cas, el van detenir 
després de trobar-lo dormint al 
seu vehicle. 

El detingut té 25 anys, és 
d'origen marroquí i acumula di-
versos antecedents per violència 
domèstica. yy

«S’ha posat en marxa 
als Hospitals de Blanes i 

Calella»

«Un 15% de les dones 
de més de 40 anys la 

pateixen»
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Els Punts d’Informació Juvenil de Lloret de Mar 
han rebut 51.000 usuaris

Una de les moltes activitats que s'organitzen. Foto Aj. Lloret

LLORET DE MAR

El Punt d’Informació Juvenil 
de Lloret (El Puntet) ha presentat 
la memòria 2019 on destaquen els 
51.000 usuaris que han passat pels 
equipaments de Lloret i Fenals.

Cal destacar l’afluència als cur-
sos organitzats, amb un 90% d’ins-
crits i l’alta presència als instituts 
per fer campanyes de consciencia-
ció, 29 en total, els 243 assajos que 
s’han fet als Bucs del Puntet o les 
655 gestions amb el DNIe. 

El perfil de l’usuari és princi-
palment masculí (3 de cada 4) i 

menor de 25 anys. Aquest perfil 
s’inverteix quan parlem d’activi-
tats o cursos, on entre el 60 i el 
68% són noies.

El passat 2019 es varen incor-
porar com a novetat el debat de 
regidorables de joventut, que es va 
fer abans de les eleccions i les acti-
vitats que s’han fet conjuntament 
amb altres municipis de la comar-
ca, concretament els projectes Cul 
inquiet i curs de Premonitors.

Per altra banda l'Ajuntament 
ja ha aprovat el Pla Local de Joven-
tut, un document que recull les 

polítiques en matèria de joventut 
dels propers 4 anys, fins al 2023. 
Consta de 66 accions que s’inclo-
uen dins dels 7 reptes que marca el 
Pla Nacional de Joventut. La regi-
dora de Joventut, Marina Nicolas, 
explica que “els darrers anys estem 
apostant per unes polítiques molt 
vinculades a la sensibilització, que 
fomentin els valors per una soci-
etat cohesionada, sostenible i in-
clusiva”. A més també destaca que 
“es mantenen projectes que ajudin 
a la autonomia i desenvolupament 
personal dels nostres joves, tant 
des de l’àmbit educatiu i laboral 
com de la salut o culturals”. yy

Premis G! 2020. Foto Pere Duran

El Marimurtra rep 136.649 visitants

Premis G!

BLANES

El Jardí Botànic Marimurtra 
de Blanes va rebre durant el pas-
sat 2019 un total de 136.649 visi-
tants, la xifra més alta de la que es 
conserva un registre estadístic. El 
Jardí Botànic de Blanes consolida 
d’aquesta manera una tendència 
al creixement en el nombre de 
visitants, que no ha parat de ser 
positiva des del 2015. 

Per nacionalitats, el 2019 des-
taca la presència del públic fran-
cès (22,9%) que des de fa uns anys 
és el que més visita el Marimurtra, 
fins i tot per sobre del propi públic 
català (18,15%). En aquest apartat 
també destaca la recuperació del 
públic rus (11,69 %) i el creixe-
ment dels visitants polonesos, que 

ja representen el 8,27 % i són el 
segon grup eslau amb més interès 
per Marimurtra. La resta de pú-
blics centreeuropeus (Alemanya, 
Holanda, Regne Unit, etc.) conti-

nua en una dinàmica d’estabilitat. 

La temporalitat de la visita a 
Marimurtra continua donant-se 
en termes d’estacionalitat. Així, el 

primer i quart trimestre de l’any 
són els que menys visitants porten 
al Jardí Botànic (6,27 % i 10,98 %, 
respectivament), però cal destacar 
el pes específic que pren el segon 

trimestre, que aporta fins a un 
36,91 % de visitants i registra un 
nombre d’usuaris que s’apropa al 
tercer trimestre, que tradicional-
ment i en l’entorn turístic de la 
Costa Brava és sempre el més fort 
quant a activitat. 

Aquestes xifres reforcen la vo-
luntat dels gestors del Jardí Botà-
nic Marimurtra de complementar 
la visita mateixa amb una pro-
gramació d’activitats botàniques, 
familiars, lúdiques i educatives 
durant aquest trimestre, no no-
més per incrementar el nombre 
de visitants, sinó també per donar 
a conèixer el Jardí Botànic de la 
Costa Brava en un dels moments 
més àlgids de l’any. yy

COMARQUES DE GIRONA

L’empresari lloretenc del sector 
hoteler Filippo Rigat i Tortorici, 
l’Associació Petits Grans Hotels 
de Catalunya i l’Associació Cuina 
Volcànica de la Garrotxa són els 
guardonats en els premis G! Ho-
norífics 2020. 

Els premis G! de comuni-
cació s’han concedit als treballs 
publicats i divulgats a la revista 
National Geographic Traveler, al 
diari i revista digitals israelians 
Israel Hayom i Jewish Traveler, al 
programa nord-americà Bare Feet 
with Mickela Mallozzi i al blog de 
viatges Journalist on the Run. Fi-
nalment, el premi en la categoria 
de recerca i investigació Yvette 
Barbaza s’ha concedit al projecte 
de recerca «La cuina de l’arròs a la 

destinació Costa Brava. Una etno-
grafia gastronòmica i cultural».

Els premis G! de les comarques 
gironines són uns guardons de tu-
risme que el Patronat de Turisme 
va crear el 2005 amb l’objectiu de 
reconèixer i premiar la trajectòria 
i la bona gestió empresarial dels 
professionals turístics gironins. 
Alhora, amb els premis de comu-
nicació, també es vol estimular la 
difusió a l’exterior dels recursos i 
atractius turístics de la Costa Bra-
va i el Pirineu de Girona, i pro-
moure amb el premi de recerca 
el coneixement científic d’aquesta 
activitat aplicada a les comarques 
de Girona. Enguany s’han lliurat a 
Banyoles. 

Es divideixen en tres categori-

es, en què es lliuren guardons ho-
norífics, premis de comunicació i 
el premi de recerca i investigació 
turística.

PREMI HONORÍFIC

El XIV Premi G! Josep Pujol 
i Aulí a la tasca professional fou 
per a l’empresari hoteler lloretenc 
Filippo Rigat i Tortorici, en reco-
neixement de la seva trajectòria 
professional, dedicació, esforç, 
valors i virtuts en el desenvolupa-
ment del turisme a les comarques 
de Girona i, especialment, per la 
seva iniciativa i aportació signi-
ficativa al desenvolupament i la 
gestió d’hotels i altres infraestruc-
tures turístiques a la Costa Brava i 
al Pirineu de Girona. yy

Per nacionalitats, els francesos són el grup més nombrós que visita el Jardí Botànic 

Templet de Linné. Foto web Marimurtra
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Demanaʼl

La Ruta Ruyra ja és una realitat

Visita guiada Ruta Ruyra. Foto Aj. Blanes

Torra i Canosa inaugurant una de les fites. Foto Yoyo

BLANES

La “Ruta Joaquim Ruyra” és 
un itinerari a l’aire lliure que res-
segueix indrets relacionats de for-
ma directa amb la figura i obra de 
Joaquim Ruyra i Oms a Blanes. El 
recorregut, proposa conèixer els 
aspectes més rellevants de la bio-
grafia de l’autor, així com dels seus 
textos més rellevants. Tot i que va 
néixer a Girona un 27 de setem-
bre de 1858, Ruyra era blanenc. 
La casa pairal de la seva família, 
coneguda amb el nom de ‘Can 
Creus’, és al cèntric carrer Ample 
de Blanes. 

L’itinerari inclou un total de 
18 punts senyalitzats: 12 d’ells amb 
plaques a la paret, 4 amb un petit 
peu arran de terra i els 2 indrets 
restants amb tòtems de mida més 
gran. Es tracta del mateix tipus de 
senyalització que ja es va posar en 
marxa l’any 2013 amb la primera 
Ruta Literària de Blanes, dedicada 

en aquest cas a Roberto Bolaño. 
La de l’escriptor d’origen xilè és de 
color vermell, mentre que la ‘Ruta 
Joaquim Ruyra’ és de color verd. 

Amb la posada en marxa 
d'aquesta ruta, Blanes ret home-
natge a un dels literats que més 
ha contribuït a donar a conèixer 
la ciutat on comença la Costa 
Brava. Ruyra fou un autor d’una 
producció reduïda, però d’una al-
tíssima qualitat literària. Les seves 
narracions són un referent estilís-
tic i representen tot un model de 
llengua. L’èxit literari el va obtenir 
amb la seva primera obra, Marines 
i boscatges, un llibre de 1903 que 
recull 15 narracions curtes amb 
el mar i la seva gent com a grans 
protagonistes. 

Són molts els racons i els per-
sonatges blanencs que van inspi-
rar en el seu moment al Mestre 
Ruyra i que estan recollits als seus 
relats. Per això, l’itinerari vol ser 
una invitació perquè vilatans i vi-
sitants puguin fer un primer tast 
o aprofundir en la lectura de les 
seves obres completes i en cada 
punt de la ruta hi ha un text i una 

fotografia relacionades amb el lloc 
d’aturada.

L’acte inaugural va anar a càr-
rec del president Quim Torra i 
l’alcalde de Blanes Àngel Canosa. 
Torra va conèixer l’obra de Torra 
un estiu a Blanes, “va ser un es-
tiu d’adolescent dedicat a llegir 
les obres de Ruyra perquè era un 
escriptor de Blanes i jo era del 
poble. Ruyra va ser una persona 
d’una gran personalitat. Quan 
realment vaig comprendre la im-
portància de Ruyra, va ser quan 
Pla va dir que no podia dir res del 
mar, perquè Ruyra ja havia esgo-
tat tots els adjectius”.

El President de la Generalitat 
també va recordar la relació d’al-
tres escriptors amb Blanes com 
per exemple Montserrat Roig, 
Perucho, Vicenç Coma, Segarra o 
Roberto Bolaño.

Per l’alcalde Àngel Canosa, 
“aquesta ruta és una reivindica-
ció de fa molts anys. Pocs pobles 
poden presumir de tenir dues 
rutes literàries, com són les de 
Bolaño i Ryura”.

L’acte es va tancar amb l’actua-
ció de l’Esbart Ruyra i la interven-
ció de Salvador Roca, que va recitar 
un fragment de l’obra de Ruyra.

Coincidint amb la inauguració 
de la “Ruta Joaquim Ruyra”, l’Ajun-
tament de Blanes ha organitzat vi-
sites guiades gratuïtes a càrrec del 
tècnic de l’Arxiu Municipal, l’histo-
riador blanenc Aitor Roger.

18 INDRETS

La Ruta Joaquim Ruyra inclou 
18 punts senyalitzats que resse-
gueixen alguns dels espais que van 
servir d’inspiració i que protago-
nitzen els seus relats breus, així 
com d’altres llocs relacionats amb 
la seva vida.

Els 18 llocs són: 1) Sa Palo-
mera, 2) S’Auguer, 3) Can Creus 
(el seu domicili), 4) La mar, 5) Els 
Americanos, 6) Els banys, 7) Les 
drassanes, 8) El Frare (el nom amb 
què es coneix l’escultura que coro-
na el seu monument del Passeig de 

la Mestrança), 9) El moll, 10) La 
punta de Santa Anna, 11) El con-
vent, 12) Sa Forcanera, 13) Pinya 
de Rosa, 14) Rambla de Joaquim 
Ruyra, 15) El Verdaguer de la pro-
sa (situada al carrer que duu el 
nom de l’escriptor), 16) Sant Joan, 
17) Cementiri (on està enterrat), i 
18) El Vilar.

Per poder seguir la ruta tan 
sols cal tenir un llibret o un tríp-
tic, un material físic al qual tam-
bé es pot accedir online a la web 
del consistori. S’han editat 500 
llibrets en català, a més a més de 
1.000 tríptics en 4 idiomes: català, 
castellà, anglès i francès. L’Ajunta-
ment de Blanes ha invertit prop de 
10.000€ en la confecció de tot el 
material que configura tant la se-
nyalització com el material com-
plementari de la ruta. yy

«L’acte inaugural va anar a 
càrrec del president Quim 
Torra i l’alcalde de Blanes 

Àngel Canosa»

«L’Ajuntament de Blanes 
ha invertit prop de 

10.000€ en la confecció de 
tot el material»
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La implantació del 5G modifica la cobertura de 
televisió

Emissió de televisió en TDT. Foto Aj. Blanes

CATALUNYA

El Departament de Protecció 
Civil de l’Ajuntament de Blanes ha 
fet públic un comunicat en relació 
a la implantació del 5G en aquest 
municipi amb una sèrie de con-
sells que serveixen per a totes les 
poblacions. 5G és la denominació 
que rep la nova generació de tec-
nologia mòbil, que millora sensi-
blement les prestacions d’accés a 
Internet en mobilitat respecte a les 
generacions anteriors. Les seves 
singulars característiques i presta-
cions fan d’ella una peça clau per 
accelerar la transformació digital 
de la societat i l’economia. 

Per fer possible aquest des-
plegament, però, cal que es fa-
cin diversos canvis en l’espectre 
radioelèctric. En compliment 
d’un mandat de la Unió Europea, 
cal assegurar la disponibilitat a 

tota Europa de la subbanda de 
700 MHz abans del 30 de juny 
d’aquest mateix any 2020 pel seu 
ús en serveis de comunicacions 
electròniques sense fils. A l’Estat 
espanyol, com en d’altres països, 
aquesta banda s’està utilitzant ac-
tualment per a emissions de tele-
visió en TDT. 

CAL RESINTONITZAR ELS CA-
NALS DE TELEVISIÓ EN TDT 

Per aquest darrer motiu s’es-
tan alliberant els espais, plani-
ficant noves freqüències en la 
part de la banda que continuarà 
sent utilitzada per a les emissions 
de televisió en TDT (470 a 694 
MHz). Una vegada s’hagi alli-
berat la subbanda de 700 MHz, 
aquesta es podrà posar a dispo-
sició dels operadors de comuni-
cacions electròniques per al des-
plegament de nous serveis com 
el 5G. 

Cal tenir clar, però, que 
aquests canvis no implicaran 
l’aparició i/o desaparició de ca-
nals de televisió, senzillament es 
desplacen de freqüència, canvien 
la seva situació en el sintonitza-

dor de freqüències. D’altra banda, 
també cal remarcar que això no 
significarà l’obsolescència de tele-
visors ni descodificadors de TDT, 
que continuaran sent igualment 
vàlids per seguir veient televisió 
per aquest sistema. 

El què sí cal tenir clar és que, 
amb la replanificació de freqüèn-
cies, en qualsevol moment pot 
desaparèixer algun canal de te-
levisió que la ciutadania tingui 
sintonitzada en els seus recep-
tors de televisió. Per poder seguir 
gaudint de l’oferta completa de 
canals TDT, en la majoria dels 
casos tan sols caldrà resintonit-
zar els canals en els aparells de 
recepció, però en d’altres casos 
serà necessari fer l’adaptació de 
les infraestructures de recepció 
col·lectiva en els edificis. 

Cada àrea geogràfica viurà 

aquesta implantació de diferent 
manera. Per tant, si en algun mo-
ment es perd la recepció d’algun 
canal de televisió, el primer que 
cal fer és resintonitzar els canals a 
les televisions. 

Si un cop feta aquesta opera-
ció continuen sense sortir, el més 
probable és que s’hagi de fer al-
guna adaptació en l’antena de re-

cepció, al tractar-se d’un domicili 
que forma part d’una comunitat 
de veïns i la recepció està centra-
litzada en alguns dels amplifica-
dors monocanal. En aquest dar-
rer cas, cal posar-se en contacte 
amb l’instal·lador habitual per-
què aconselli la millor opció que 
cal implementar yy

«Per fer possible el 
desplegament del 5G, 

cal que es facin diversos 
canvis en l’espectre 

radioelèctric»

«Si la recepció està 
centralitzada en 

amplificadors monocanal, 
cal avisar l’instal•lador 

habitual»

Una de les nombroses participants. Foto Yoyo

III Concurs de Dansa Vila de Blanes
BLANES

Un total de 481 ballarins i 
ballarines de 32 escoles de Cata-
lunya i València han convertit el 
Teatre de Blanes en la capital de 
la dansa durant tres dies.

La novetat més destacada 
d’aquest 2020 ha estat la duració 
del certamen, que ha hagut d’aug-
mentar el nombre de dies neces-
sàriament davant l’allau d’ins-
cripcions registrades. Per aquest 
motiu, enlloc de fer-se durant un 
cap de setmana com en les dues 
primeres edicions, va començar 
divendres i es va tancar diumen-
ge a quarts d’onze de la nit, des-
prés de tres dies d'activitat.

També ha estat novetat en 
aquesta nova edició la incorpo-
ració de sessions de Master Class 
per als Ballarins preprofessionals, 
que van actuar diumenge. Les 
han impartit destacades figures 
del món de la dansa a Europa, 
que formaven part del jurat del 
concurs: Catherine Allard, balla-
rina i coreògrafa belga i actual di-
rectora artística de la companyia 
IT Dansa, així com la professora 
de dansa Cathy Martin, de l’El-
muhrst Ballet School i el Royal 
Ballet School de Londres.

El concurs l’ha organitzat 
l’Escola de Dansa Elancé, amb la 
col·laboració de l’Esbart Joaquim 
Ruyra, l’Escola de Dansa Daina i 
Danstudio, i el suport del Teatre 
de Blanes, l’Àrea de Cultura i Fes-
tes de l’Ajuntament i Àudio Selva.

L’esdeveniment es va tancar 
amb l’entrega de guardons (1.500) 
als ballarins i ballarines prepro-

fessionals que van encapçalar els 
membres del jurat, així com l’al-
calde de Blanes, Àngel Canosa, i 
el regidor de Cultura, Albert Sanz.

També s’han entregat premis 
econòmics que han sumat 4.000 
euros, a banda de diverses beques 
de IB Stage, del Ballet de Catalu-
nya i del Ballet de Siena. Val a dir 
que en aquesta nova edició també 

hi ha hagut com a novetat el lliu-
rament del premi al millor ballarí 
o ballarina de clàssic i de con-
temporani. Els participants, de 8 
a 20 anys, han competit en dife-
rents disciplines: fusió, jazz, con-
temporani, clàssic i la categoria 
de preprofessionals. En aquesta 
darrera hi ha hagut 45 ballarins, 
gairebé el triple que en la primera 
edició.

GALA DEL III CONCURS DE 
DANSA VILA DE BLANES 

Abans d’aquest darrer ingre-
dient, es va oferir la Gala del III 
Concurs de Dansa Vila de Bla-
nes. Va comptar amb set actuaci-
ons del Ballet de Catalunya amb 
direcció artística d’Elias Garcia, 
que van oferir un extracte de 
Rach Pas de Deux, interpretat per 
Claudia Faubel i Alfredo Ajarm. 
Danstudio i l’Escola de Dansa 
Daina van interpretar la peça Ave 
Maria amb coreografia de Fran-
cesco Palmitiesta, seguit per una 
impactant peça titulada ‘Memo-
ria’, coreografiada i interpretada 
per Úrsula Urgelés. 

Darrera d’ella va actuar l’Es-
cola de Ballet David Campos, 
que va interpretar l’animada peça 
Betty Boop, a càrrec d’Aroa Gar-
cia, Andrea Loriente, Albina Do-
rokina i Susana Fernandes. Les 
tres darreres intervencions van 
ser de la ballarina Henar Gar-
cia, amb la coreografia Iter; Tanit 
Cobas i Jaume Luque van oferir 
Zelenstova, una coreografia de 
Marcos Morau de la companyia 
La Veronal; i per últim Maho 
Furukawa i Alfredo Ajarm, del 
Ballet de Catalunya, van interpre-
tar Asaf Messerer. yy
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Foto de grup. Aj. Lloret

Recepció de Laura Piñero i família. Foto Aj. Blanes

13è Ajuntament 
dels Infants

Beca de la Fundació 
Amancio Ortega

LLORET DE MAR

Alumnes de 5è de Primària de 
totes les escoles de Lloret de Mar 
participen, un curs més, en l’ano-
menat Ajuntament dels Infants.

El seu objectiu és treballar una 
proposta i plantejar la manera d’ac-
tuar. Aquest any és com adequar 
l’espai de sorra que hi ha al costat 
de l’Escola Pere Torrent.

A la sessió constitutiva celebra-
da a la Sala de Plens també hi van 
assistir l’alcalde Jaume Dulsat i els 
membres del govern local Francis-
co Pastor i Lara Torres.

Els representants dels alumnes 
han estat escollits prèviament en 
els diferents centres escolars del 
municipi. El tema també es tracta a 
les classes i, posteriorment, les pro-
postes es plantegen al plenari.

Curs rere curs es demostra la 
voluntat dels infants de millorar la 
seva població. Són nois i noies de 10 
i 11 anys i la seva visió de poble és 
molt diferent a la que poden tenir 
els 21 polítics que han estat escollits 
a les urnes pels lloretencs majors 
de 18 anys. D'aquí a unes setmanes 
presentaran els resultats. yy

BLANES

L’alumna de l’Institut Serrallar-
ga de Blanes, Laura Piñero Roig, de 
15 anys d’edat, ha aconseguit una 
beca de la Fundació Amancio Or-
tega. La beca permetrà que estudiï 
batxillerat a l’illa de Vancouver, a la 
costa oest del Canadà, durant 10 
mesos el curs vinent.

Actualment estudia quart 
d’ESO a l’Institut Serralarga i, per 
a l'obtenció d’aquesta beca, se li ha 
valorat el seu alt nivell acadèmic.

La Laura ha explicat que vol ser 
astrofísica i la seva màxima aspira-

ció seria treballar a la NASA. Ha 
estat seleccionada entre un total de 
10.000 nois i noies d’arreu de l’Estat 
espanyol, dels quals 600 són els qui 
l’han obtingut, 100 són de Galícia i 
els altres 500 de la resta de l’Estat. 

Conscients d’aquesta excepci-
onalitat, l’alcalde de Blanes, Àngel 
Canosa, la tinenta d’alcalde d’Edu-
cació, Olga López, i el regidor 
d’Alcaldia, Albert Sanz, han rebut 
la jove i la seva família al despatx 
d’Alcaldia per conèixer-la perso-
nalment, donar-li l’enhorabona 
i desitjar-li molta sort en la seva 
nova aventura formativa. yy

«El pacte aprovat es basa 
en dos tipus de protocols: 

els interns i els externs»

Façana Ajuntament de Lloret. Foto M.A. Comas

Detecció i prevenció 
d'assetjament sexual 

LLORET DE MAR

Els equipaments públics de 
Lloret de Mar estaran lliures 
d'assetjaments sexuals a partir 
d'ara amb l'aplicació de proto-
cols interns i externs. Així s'ha 
aprovat de forma unànime en el 
plenari municipal arran d'una 
iniciativa del Laboratori d'Ex-
pressions Artístiques i Desenvo-
lupament (LEAD).

El pacte municipal aprovat 
es basa en dos tipus de proto-
cols: els interns i els externs. Els 
primers mostraran quines ges-
tions i quins mecanismes s'han 
d'aplicar en cas d'assetjament 
sexual o també altres conductes 
masclistes. Tots ells tindran una 
part genèrica i una altra part que 
s'adequarà a les casuístiques de 
cada equipament municipal.

Per altra banda, els protocols 
externs es basaran en la creació 
de tríptics informatius per fer "pe-
dagogia i informar les víctimes" 
sobre els mecanismes que hi ha 
per evitar i lluitar contra els asset-
jaments sexuals. Així ho ha expli-
cat la regidora d'Igualtat de Lloret 
de Mar, Ana García-Castany qui 
també ha garantit que els tríptics 
"sempre hauran d'estar disponi-
bles en quantitat suficient en tots 
els taulells" d'edificis públics i en 
llocs visibles. La regidora també 
ha detallat que aquest conjunt de 
mesures es crearan amb la inten-
ció de "posar en marxa un tallafoc 
davant de les actituds masclistes".

García-Castany ha detallat que 
a dia d'avui ja hi havia protocols 
d'actuació per a casos d'assetja-
ment entre treballadors munici-
pals, però que en els casos d'as-
setjament per part d'usuaris dels 
serveis i activitats de l'Ajuntament 
respecte a treballadores i altres 
usuàries, les víctimes estaven 
"desemparades".

Per altra banda, la comissió 
antiassetjaments, ja existent, rebrà 
totes les denúncies que s'efectuïn 
a través d'aquest mecanisme. Una 
vegada rebuda la denúncia aniran 
fent un seguiment dels casos per 
comprovar que la víctima compti 
amb tot el suport necessari i que 
les mesures en contra de l'agressor 
s'apliquin correctament.

APLICACIÓ ABANS DE 45 
DIES HÀBILS

Tot i l'aprovació per una-
nimitat del pacte municipal, la 
portaveu de Força Lloret ha vol-
gut incloure una esmena. Lluïsa 
Baltrons ha proposat que aquests 
protocols estiguin enllestits enun 
màxim de 45 dies hàbils.

El pacte municipal de pre-
venció i detecció d'assetjaments 
sexuals inclourà qualsevol depen-
dència municipal i equipament 
esportiu o cultural de titularitat de 
l'Ajuntament de Lloret de Mar. yy
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Titan Desert 2020Raid Solidari

Primera Lloret Trail

L'acte es va fer al Palas Atenea. Foto Yoyo

En Joel i en Juan revisant el vehicle. Foto Aj. Blanes

Programa de la trail prevista per aquest març

LLORET DE MAR

L’exciclista professional i 
gran campió Miguel Indurain 
va ser a Lloret de Mar per ex-
plicar com es presentava la seva 
primera experiència al desert, 
la Titan Desert 2020, fent equip 
amb Malcior Mauri, també exci-
clista professional en carretera 
i ja molt més experimentat en 
curses de gran duresa.

Segons Mauri, “la presència 
d’un ciclsta com Indurian de 
fama mundial serà un plus per a 
la Titan”.

Miguel Indurain recordava 
que feia dos anys ja havia estat 
a Lloret, “una vila que té mol-
tes possibilitats per practicar tot 
tipus de ciclisme i que disposa 
d’uns equipaments esportius i 
instal·lacions per fer turisme, 
gaudir de la bicicleta i el paisatge”.

La cursa de Mountain Bike 
més famosa del món se celebra-
rà del 19 al 24 d’abril amb un re-
corregut per l’Atles i el desert del 
Marroc de 600 quilòmetres que 
s’han de cobrir en sis dies i en 
unes condicions extremes.

Indurain hi participarà for-
mant part de l’equip KH-7 i 
portarà el dorsal número 15 per 
commemorar els 15 anys de la 
prova. Formarà equip amb Mel-

cior Mauri, amb qui ja va com-
partir equip i curses fa un quart 
de segle. Indurain va néixer a 
Navarra el 1964. Com a ciclista 
professional va guanyar el Tour 
de França 5 cops i dues vegades 
el Giro. També va ser campió del 
món i olímpic contrarellotge. yy

EL MARROC

Joel Samper Enríquez (pilot) 
i Juan Sánchez Torralba (copilot)
han participat a l’UNIRAID pel 
Marroc amb l’objectiu de portar 
ajuda humanitària a diversos in-
drets del país. El recorregut l’han 
fet conduint un cotxe que té més 
de 20 anys d’antiguitat. El fet que 
el seu vehicle sigui vintage és un 
dels requisits del ral·li tan espe-
cial en què han participat, orga-
nitzat aquest 2020 per desè any 
consecutiu. 

Han conduit un Renault del 
1993. Els dos protagonistes tenen 
gairebé tants anys com el seu ve-

hicle: 21 i 20 anys respectivament. 

Són estudiants d’Enginyeria 
Mecànica i ha estat la primera ve-
gada que participaven plegats en 
una experiència d’aquestes carac-
terístiques. 

“UNIRAID” no és un ral·li ni 
una cursa de velocitat; és un vi-
atge-aventura en què els partici-
pants han de completar un total 
de set etapes navegant amb un 
roadbook i superant diversos obs-
tacles i proves. L’objectiu princi-
pal és lliurar 40 kg de material 
solidari en diversos indrets del 
desert. yy

LLORET DE MAR

La Trail Lloret de Mar, orga-
nitzada per la Sansi, tindrà lloc el 
proper 20 de març i ofereix tres 

distàncies: 5 km, 10 km i mitja 
marató (21 km), amb més de 900 
metres positius. La cursa comença-
rà a les 10 h i oferirà un recorregut 

que combina els camins i senders 
més emblemàtics de Lloret i els dos 
pics més alts del municipi. Durant 
la cursa s’oferiran punts d’avitualla-
ment amb líquids i sòlids.

Els preus d’inscripció són de 
21,20€ per a la cursa de 21 quilò-
metres; de 16,20€ per a la cursa de 
10 quilòmetres i de 13,20€ per a 
la cursa de 5 quilòmetres. Amb la 
inscripció s’inclouen diferents ser-
veis gratuïts con els entrenaments 
previs en diferents ciutats, meda-
lla finisher, llar d’infants, servei de 
dutxa, guarda-roba, fotografies, 
massatgistes, bossa del corredor i 
samarreta tècnica de marca Joma, 
entre d’altres.

Ana García-Castany, regidora 
d’Esports, explica que “és una sa-
tisfacció poder incloure un nou es-
deveniment al nostre calendari es-
portiu. El trail running és un esport 
en alça i Lloret ofereix un territori 
molt atractiu per a la seva pràctica”. 

José Luis Blanco, responsable 
de l’organització, espera un total 
de 800 participants i que la inici-
ativa tingui continuïtat. yy

«La Titan se celebrarà a 
l’abril amb un recorregut 

per l’Atles i el desert 
del Marroc de 600 

quilòmetres»

«Hi haurà recorreguts de 
5, 10 i 21 quilòmetres»

«Indurain va guanyar 
5 cops el Tour i dues 

vegades el Giro»

Segona posició

Xavi Marina en plena cursa. Foto Facebook X.M.

SAO TOMÉ

L’atleta d’ultrafons de Blanes, 
Xavi Marina ha acabat en sego-
na posició la cursa de Sao Tomé 
(Àfrica Central). Es tractava d’una 
prova de 200 quilòmetres, repar-
tits en sis etapes, que Marina va 
fer en poc més de 19 hores. La 
calor i la xafogor feien encara més 
dura una cursa ja de per si extre-
madament complicada.

Amb aquesta cursa posa punt 
i final a un projecte de cinc anys 
anomenat “GLOBAL LIMITS”, 
més de 1.000 quilòmetres en 
condicions extremes per diver-

sos indrets del món: Sri Lanka, 
Cambotja, Albània, Bhutan i, 
ara, Sao Tomé.

Segons explica en el seu fa-
cebook, “he dedicat cada dia 
d’aquests 5 anys a entrenar, pla-
nificar i motivar el meu cos per 
afrontar totes les adversitats que 
em trobaria. Tot i això, he hagut 
d’improvitzar en moltes ocasions”.

Per aquest mes de març, ja té 
un altre projecte, participar en 
una prova a Mauritània.

Xavi Marina, per tant, conti-
nua combinant el pàdel-surf en 
aigües de Blanes, la seva feina a 
l’empresa familiar i les curses d’ex-
trema dificultat. yy

«Aquest mes de març 
viatjarà a Mauritània»



ESPORTS LA MARINA   25MARÇ DE 2020

Capital Catalana de l’Esport 2020 

Victòria francesa al Rally Lloret de Mar

Blanes protagonitza la Festa de la Vela Catalana

Calella va passar el relleu a Lloret. Foto Joan Maria Arenaza

Xavi Manresa, Millor Comodor de l'Any 2020. Foto FCV

Parc tancat. Foto M.A. Comas

LLORET DE MAR

Lloret de Mar pren el relleu 
de Calella, que va acollir l’any 
passat la primera edició d’aques-
ta Capitalitat de l'Esport.

La Capital Catalana de l’Es-
port és un títol que atorga la Fun-
dació Catalana de l’Esport i que té 
com a objectiu fomentar els valors 
de l’esport impulsant l’esport base, 
l’esport adaptat i la igualtat de gè-
nere en l’esport. L’any passat Cale-
lla en va acollir la primera edició. 

L’alcalde de Lloret, Jaume 
Dulsat, ha destacat: “Amb aques-
ta capitalitat podrem reforçar el 
caràcter esportiu de Lloret com 

a municipi i ens obre un any ple 
d’esdeveniments esportius de pri-
mer nivell. La primera agrupació 
esportiva que va néixer a Lloret 
s’anomenava Sport Club Lloretenc 
i va ser el 1921. En aquests quasi 
100 anys, l’activitat esportiva a la 
vila s’ha anat consolidant i posici-
onant com un referent tant ciuta-
dà com turístic”.

A dia d’avui, Lloret de Mar 
compta amb 48 entitats esportives 
actives que gestionen un total de 
2.486 llicències. A més Lloret de 
Mar està certificat des del 2006 
com a Destinació de Turisme Es-
portiu per l’Agència Catalana del 
Turisme i és el municipi de Cata-

lunya amb més disciplines certi-
ficades. Va tancar l’any 2010 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 celebra-
ció de 446 esdeveniments i activi-
tats esportives −un 7,7% més que 
el 2018−. 

Aquest 2020 ha estat declarat 
com l’Any del Turisme Esportiu 
per l’Agència Catalana del Turis-
me i Lloret de Mar serà la seu del 
primer Congrés Mundial Esportiu 
organitzat per l’Organització Mun-
dial del Turisme (OMT) i l’Agència 
Catalana del Turisme (ACT) els 
propers 21 i 22 de maig. yy

LLORET DE MAR

Lloret de Mar s'ha vestit de 
gala per acollir la setena edició del 
ral·li que porta el seu nom, muni-
cipi que ha tornat de manera bri-
llant al lloc que li correspon com a 
capital del món dels ral·lis. L'equip 
Richard Genesca-Jean René Villa-
ni (Toyota Celica GT-Four ST205) 
s'ha endut la victòria de la prova 
d'una manera clara. El duo s'ha 
anotat 6 escratx de velocitat.

 
Eduard Pons-Alberto Cha-

morro (Skoda Fabia R5) i José 
Luis García-Javier Moreno (Ci-
troën DS3 N5) han ocupat les al-
tres dues posicions del podi. 

En Regularitat, Xavier Domin-
go-Antoni Moragas (BMW M3) 
han aconseguit vèncer en Súper 

Sport, mentre que Josep Maria 
Molas-Albert Sánchez (Volkswa-
gen Golf) ho han fet en la molt 
disputada categoria Sport.

Aquest 7 Rally Lloret de Mar ha 
inaugurat el Campionat de Catalu-
nya de Ral·lis, a més de la tempora-
da de curses de V-Line Org.

Classificació final Velocitat 7è 
Rally Lloret de Mar
1- Richard Genesca-Jean René Vi-

llani (Toyota Celica GT-Four 
ST205, Gr. XA), 1h.27’43”1

2- Eduard Pons-Alberto Chamor-
ro (Skoda Fabia R5), a 1’20”1

3- José Luis García-Javier Moreno 
(Citroën DS3 N5), a 2’09”9

4- Josep Maria Martínez-Gabriel 
Jiménez (BMW M3 E30, Gr. 
C5), a 2’55”1

5- Jordi Bosch-Joan Carreiras 
(Peugeot 208 Pure Tech R2), a 
5’30”7

Classificació Regularitat Súper 
Sport
1- Xavier Domingo-Antoni Mora-

gas (BMW M3), 88,6 punts
2- Joan M. Sánchez-Joan Font 

(BMW 325i), 228,7 punts
3- Gorka Gorroño-Mikel Oleaga 

(Ford Escort), 235,1 punts

Classificació Regularitat Sport
1- Josep Maria Molas-Albert 

Sánchez (Volkswagen Golf 
GTI), 53,8 punts

2- Albert Rosa-Jan Rosa (Renault 
5 GT Turbo), 57,4 punts

3- Joan Sabaté-Maggie Gutiérrez 
(Alfa Romeo Alfasud), 61,7 
punts. yy

BLANES-BARCELONA

La Festa de la Vela Catalana 
2020, que va tenir lloc al Museu 
Marítim de Barcelona, va tenir com 
una dels seus protagonistes la vila 
de Blanes, a través dels nombrosos 
reconeixements que es van lliurar 
al Club de Vela Blanes, així com la 
distinció que també es va entregar a 
l’Ajuntament d’aquest municipi. 

El comodor del Club de Vela 
Blanes, Xavi Manresa, va ser es-
collit com a ‘Comodor de l’Any a 
Catalunya’, com a màxim respon-
sable de l’entitat blanenca. 

Altres membres del Club de 
Vela Blanes que han rebut guar-
dons han estat diversos represen-
tants de la classe creuer. En aques-

ta categoria XMERIT de Tito 
Moure, KORRIGAN de Joan Ba-
laguer i BEAGLE de Roger Ferrer 
han acaparat els premis al Campi-
onat de Catalunya i Copa Catala-
na. En vela lleugera el regatista de 
la classe Finn, Carlos Ordóñez va 
rebre la distinció com a Campió 
d’Espanya absolut. 

La vela adaptada va rebre tam-
bé el guardó obtingut al Campio-
nat Catalunya, que van recollir el 
Director Tècnic del Club i la tri-
pulació del Club Esportiu El Vilar 
(Aspronis). 

El compromís del Club de Vela 
Blanes amb les persones amb dis-
capacitat intel·lectual, i en general 
amb els col·lectius de persones 

amb diversitat funcional, l’ha por-
tat a rebre el premi social de ‘Vela 
Inclusiva amb Família’. Sensibilit-
zat també amb el medi ambient, 
el club va rebre el premi social de 
Vela Sostenible, per la seva impli-
cació en la campanya “per un mar 
sense plàstics”. 

També va pujar a l’escenari a 
recollir un guardó, en aquest cas 
en representació de l’Ajuntament 
de Blanes, el regidor d’Esports 
Pere Lopera per recollir el ‘Premi 
d’Esport Blau Escolar’. 

Des de finals de setembre, el 
municipi de Blanes participa amb 
l’Escola Joaquim Ruyra en aquest 
projecte i enguany s’hi ha afegit 
l’Escola Cor de Maria. yy

Hi va haver categories de velocitat i regularitat i cotxes Legend d’exhibició
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L’AGENDA                                                     

LLORET DE MAR

BLANES

DIA 5
FORMACIÓ I ESPAI DE JUNTES
COMARCA DE LA SELVA
Centre Catòlic.
De 10 a 13.30 h. 

DIES 6, 13, 20 I 27
CAMPANYA RECICLATGE BARRIS 
SA MASSANEDA I S’AUGUER
Placeta barri Sa Massaneda
De 10 a 17 h.

DEL 6 AL 14
EXPOSICIÓ VESTITS DE PAPER 
Associació Pensionistes i Jubilats 
Casal Benet Ribas.
Sala García-Tornel.
De 18 a 20.30 h.

DIES 7, 14, 21 I 28
CAMPANYA RECICLATGE BARRIS 
SA MASSANEDA I S’AUGUER
Plaça Catalunya.
De 10 a 17 h.

DIES 7 I 14
LA BOTIGA AL CARRER. ABBC
Carrers del centre.
De 9 a 21 h.

DIA 7
DIA DE LA DONA 
TREBALLADORA
Passeig de Dintre.
De 10 a 13.30 h.

SOMRIU. Jan Vilanova
Teatre de Blanes, a les 21 h.

DIES 7 I 8
PROJECTE DONA. LA QUARTA 
FINESTRA
Casa Saladrigas.
De 18 a 20 h.

DIA 8
TAULA INFORMATIVA
Associació Dones Artesanes de 
Blanes. Passeig Pau Casals.

PENJADA DE MANDALES DE 
LLANA
Associació Dones Artesanes de 
Blanes. Passeig de Dintre. 
D’11. a 13 h.

ENTREGA PREMIS RECVLL 
Associació Recvll.
Teatre de Blanes / Entrada 
gratuïta, a les 12.30 h.

DEL 13 AL 15
CASTELL D’INFLABLES 
Plaça dels Dies Feiners.

DEL 13 AL 4 ABRIL
EXPOSICIÓ: �EL MÓN COM A 
MEDITACIÓ�. Maria Mercader
Casa Saladrigas.

DEL 14 AL 4 ABRIL
“AFIC BLANES 1960-2020, 60 
ANYS DE FOTOGRAFIES”
Casa Saladrigas.

DIA 14
ÁBREGO. CONCIERTO 

FLAMENCO
Teatre de Blanes, a les 21 h.

DIA 15
RIALLES: SOPA DE PEDRES. 
ENGRUNA TEATRE
Teatre de Blanes, a les 17.30 h.

DIA 22
CAMINADA POPULAR PER LA 
SALUT MENTAL
Passeig de Mar / Monument de 
la Sardana a les 10 h.

SANTA MARIA, ORA PRO 
OMNIBUS
Teatre de Blanes, a les 19 h.

DIES 28 I 29
FIRA PLAYMOBIL
Passeig de Mar.

BIBLIOTECA COMARCAL

DIA 4
LA CAPSA DELS PETONS, amb 
la Montse Mateu
Sala Infantil, a les 10.30 h.  

DIA 5
DIJOUS DE LLETRES I MOTS: 
ESCALES AMUNT, amb la 
presència de l’autora, MARIA 
ALADERN. Sala Roberto Bolaño, 
a les 19 h.

DIA 6 
CLUB DE JOCS DE TAULA

18 h. Properes sessions: DIA 14 a 
les 11 h i DIA 27 a les 18 h.

DIA 10 
MINICLUB: GUJI GUJI, de Chen 
Chih - Yuan, per a nens/es de 5 a 
7 anys, acompanyats dels pares
A les 17.30 h.

DIA 12 
SESSIÓ DEL CLUB DE LECTURA 
INFANTIL (de 8 a 11 anys)
A les 17.30 h.

DIES 12 I 13
DONACIÓ DE SANG. 
Horari: dijous de 16 a 20 h i 
divendres de 10 a 14 h i de 16 a 
20 h. A la planta baixa.

DIA 17 
CICLE DE XERRADES: MENJA’T 
LA VIDA! amb Isolda Vila, 
nutricionista sensorial. A les 19 h.

DIA 19
SESSIÓ DEL CLUB DE LECTURA 
JUVENIL (de 12 a 16 anys)
A les 17.30 h.

DIA 20
RECITAL CELEBRACIÓ DEL DIA 
MUNDIAL DE LA POESIA (21 
març) amb la col·laboració de 
l’Oficina de Català de Blanes.

DEL 23 AL 28
EXPOSICIÓ ACOLLIMENT 

FAMILIAR: TU POTS CANVIAR 
LA VIDA DE L’INFANT
Al vestíbul.

DIA 25
XERRADA: MEDICINA 
EMOCIONAL DE RENÉ 
MEY, amb Beatriz Faveiro de 
l’Associació Sanat Kumara de 
Blanes. Sala Roberto Bolaño
A les 19 h.

DIA 26
HORA DEL CONTE I TALLER: LA 
MARTA I LA XOCOLATA, amb la 
Lia Bertran. Sala Roberto Bolaño
A les 18.15 h.

DIA 28
XERRADA: SAPS QUÈ ÉS 
L’ACOLLIMENT FAMILIAR?
Sala Roberto Bolaño
A les 12 h.

DEL 30 AL 4 MAIG
EXPOSICIÓ: 50 ANYS EDICIÓ 
NOVEL·LA DE LA MERCÈ 
RODOREDA, ALOMA
Al vestíbul.

ÀGORA JOVE 

Dia 4: Energia neta i assequible
Dia 11: Indústria, innovació i 
infraestructures
Dia 18: Aigua neta i sanejament
Dia 25: Vida submarina

DIES 4 - 5
TEATRE: OBLIDAR
Casal de l’Obrera. 21 h.

DIA 5
CINEMA: O QUE ARDE
Teatre de Lloret. 21 h.

DIA 6
CONCERT: BANDA D’OHIO
Plaça de la Vila. 15 h.

CONFERÈNCIA AMB ANTONI 
BASSAS
Club Marina Casinet. 20 h.

ROSTOLL CREMAT
Teatre de Lloret. 21 h.

DIA 7
FIRA ALIMENTÀRIA DE 
PRODUCTES CATALANS
Plaça de la Vila. 9 -21.30 h.

RUTA INDIANA + CAN FONT
Museu del Mar. 10 h CAST i 
12 h CAT.

EL RACÓ DEL CONTES
Biblioteca Municipal. 11.30 h.

VISITA MEMÒRIES DEL PASSAT
Can Font. 18 h CAST.

COR ARSNOVA DE LLORET
Església Sant Romà. 20.30 h.

DIA 8
II UNINT FORCES LLORET
Plaça Germinal Ros. 9-12 h.

APLEC DELS PERDONS
Caminada a Santa Cristina / 
arrossada popular / Sardanes
Pl. de la Vila-Santa Cristina. 
9 -18 h. 

VISITA GUIADA JARDINS DE 
SANTA CLOTILDE
Jardins de Santa Clotilde. 11 h. 
CAST.

VERMUT AMB ESPECTACLE
Teatre Municipal. 12 h.

DIA INTERNACIONAL DE LA 
DONA
Hall del Teatre de Lloret. 12 h.

II CURSA PI DE LLORET
Platja de Lloret. 11 h.

DIA 14
RUTA INDIANA + CAN FONT
Museu del Mar. 10 h CAST i 
12 h CAT.

EL RACÓ DEL CONTES
Biblioteca Municipal. 11.30 h.

VISITA MEMÒRIES DEL PASSAT
VISITA TEATRALITZADA.
Can Font. 18 h CAST.

DIA 15
VISITA GUIADA JARDINS DE 
SANTA CLOTILDE. Jardins de 
Santa Clotilde. 11 h. CAST.

CINEMA: JACOB , MIMI I ELS 
GOSSOS DEL BARRI
Teatre de Lloret. 12 h.

DIA 16
ESTUDIANT DE FERRO
Pistes d’Atletisme. 10 h.

DIA 19
AINHOA, YO NO SOY ESA
CICLE CINEMA I DONA
Teatre de Lloret. 21 h.

DIA 20
CONCERT: MAITE MARTÍN
Teatre de Lloret. 21 h.

DIES 20 - 22
CONCURS INTERNACIONAL DE 
GUITARRA
Casa de la Cultura.

DIA 21
RUTA INDIANA + CAN FONT
Museu del Mar. 10 h CAST i 
12 h CAT.

EL RACÓ DELS CONTES
Biblioteca Municipal. 11.30 h.

VISITA MEMÒRIES DEL PASSAT
Can Font. 18 h CAST.

CONCERT: SALTORS
CICLE CONCERTS SOLIDARIS
Església Sant Romà. 21 h.

TEATRE: NO T’HO CALLIS
Teatre de Lloret. 21 h. Escena 
local.

DIA 22
VISITA GUIADA JARDINS DE 
SANTA CLOTILDE. Jardins de 
Santa Clotilde. 11 h. CAST.

ALICIA EN EL PAÍS DE LAS 
MARAVILLAS
Teatre de Lloret. 12 h.

DIA 24
CORS FIESTALONIA
Plaça de la Vila. 15 h.

DIA 27
TEATRE: CEL 4.0
DIA MUNDIAL DEL TEATRE. ESPAI 
OFF. Teatre de Lloret. 21 h.

DIA 28
RUTA INDIANA + CAN FONT
Museu del Mar. 10 h CAST i 
12 h CAT.

EL RACÓ DEL CONTES
Biblioteca Municipal. 11.30 h GB.

VISITA MEMÒRIES DEL PASSAT
VISITA TEATRALITZADA
Can Font. 18 h CAST.

FESTA DE LA CULTURA
Teatre de Lloret. 20 h.

DIA 29
VISITA GUIADA JARDINS DE 
SANTA CLOTILDE
Jardins de Santa Clotilde. 11 h. 
CAST.

40 MARXA POPULAR
A LES ERMITES DE LLORET
Plaça de la Vila. 8 h.

TEATRE: ELS OCELLS
Teatre de Lloret. 19 h.
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DIA 4
CALELLA
CONFERÈNCIA. ‘Què pensen, 
senten i fan les persones amb 
una vida plena’. Casal l’Amistat, 
18.30 h.

PINEDA DE MAR
XERRADA: ‘Dones escriptores i vi’. 
Biblioteca Serra i Moret, 19.30 h.

DIA 5
CALELLA
SORTIDA. ‘Pas a pas, fem salut. 
Caminades de descoberta’. Marxa 
nòrdica per la façana marítima. 
Sortida des del CAP, 9 h. 

ASSEMBLEA: 
#Calellajoveparticipa. Espai jove 
de Can Saleta, 18 h.

CLUB DE LECTURA. EN 
ANGLÈS. Biblioteca Can Salvador 
de la Plaça, 19 h.

PINEDA DE MAR
PRESENTACIÓ LITERÀRIA: Doce 
días y una vida. Biblioteca Serra i 
Moret, 19 h.

MALGRAT DE MAR
CURS de microrelats. 
Biblioteca, 18 h.

DIA 6
CALELLA
TERTÚLIES EN CATALÀ. Amb 
el llibre Escollida pels déus. 
Biblioteca Can Salvador de la 
Plaça, 10 h.

TORNEIG DE BÀSQUET. 
Obert a tots els i les joves de 12 
a 25 anys.
Espai Jove de Can Saleta, 16 h.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA. 
Pasión por los insectos. 
Ilustradoras, aventureras y 
entomólogas. Biblioteca Can 
Salvador de la Plaça, 19 h.

21È CAFÈ JAZZ. Restaurant 
Surf&Turf, 22 h.

PINEDA DE MAR
XERRADA: ‘Dona i treball: mirar 
el passat per entendre el present 
i millorar el futur’. Biblioteca 
Serra i Moret, 19 h.

TORDERA
FESTIVAL ZERO. Teatre Clavé, 
20.30 h.

PALAFOLLS
POESIA ALS BARRACONS. Amb 
l’escriptor Francesc Serés. Institut 
Font del Ferro, 11.15 h.

MALGRAT DE MAR
OUTLET MALGRAT. Local 
comercial del carrer del Mar, 
número 33, a partir de les 15 h.

TALLER de risoteràpia. Centre 
Cívic, 10 h.

CONTES PER A ADULTS. 
Biblioteca La Cooperativa, 18 h.

DIA 7
CALELLA
MASTER CLASS DE IOGA. Espai 

Municipal Can Saleta, 11 h.

BIBLIOLAB. Construcció d’un 
herbari fantàstic de Les Bruixes. 
Biblioteca Can Salvador de la 
Plaça, 11.30 h.

XERRADA: ‘El procés 
d’escolarització a P3’. Fàbrica 
Llobet. 11.30 h.

MASTER CLASS. Taitxí txikung. 
Espai Municipal Can Saleta, 12 h.

CELEBRACIÓ: 10 anys de 
l’associació Etnik Solidària. 
Fàbrica Llobet, 16 h.

CICLE CULTURAL. ‘Tinc 50 anys i 
sóc dona’. Sala Mozart, 21.30 h.

PINEDA DE MAR
CAMPANYA FORA ESTOCS. 
Amb parades davant d’alguns 
comerços i a plaça Espanya, matí 
i tarda.

CONCERT SOLIDARI. En 
benefici de Càritas. Església Santa 
Maria, 20 h.

CONCERT: De la nova cançó al 
Trap simfònic. Auditori de Pineda, 
20.30 h.

CELEBRACIÓ del Dia d’Andalusia. 
Local Social de la Hermandad, 
22 h.

TORDERA
PERFORMANCE: ‘Un violador al 
teu camí’. Casal de Joves, 16 h.

FESTIVAL ZERO. Teatre Clavé, 17 
h i 19 h.

CURS d’autodefensa femenina. 
Casal de Joves, 17 h.

PALAFOLLS
CURS INTENSIU de sevillanes. 
Casal de la Dona, 10 h.

PETITS DICTATS en català. 
Biblioteca Enric Miralles, 10 h.

MALGRAT DE MAR
TABALADA. A càrrec dels 
Ratpenats Infernals. Plaça de 
Josep Anselm Clavé, 11.30 h.

LECTURA DEL MANIFEST. 
Dia Internacional de les Dones. 
Davant de l’Ajuntament, 12 h.

DIA 8
CALELLA
LECTURA DEL MANIFEST. Amb 
motiu del Dia Internacional de 
les Dones. Passeig de Manuel 
Puigvert, 9 h. Després inici 
de la 8a Marxa per la Dona 
Treballadora. 

46È CONCURS DE TEATRE 
AMATEUR: Busqueu-me un 
tenor. Teatre Orfeó Calellenc, 
18.30 h.

PINEDA DE MAR
TROBADA D’ESCOLETES del 
Racing Pineda. Pavelló Municipal 
Can Xaubet, 9 h.

PALAFOLLS

CICLE A(P)PÈL. Duet Tarta 
Relena. Església de Sant Genís, 
18 h.

SANTA SUSANNA
SARDANES. Cobla Foment de 
Montgrí. Pavelló d’esports, 18 h.

MALGRAT DE MAR
BARRETINA SONA. Concert de 
Tati Cervià Trio, Local Social de la 
Barretina Vermella, 12 h.

DIA 9
PINEDA DE MAR
TALLER: Processat d’una foto 
original RAW. Espai Sara Llorens, 
21 h.

MALGRAT DE MAR
TALLER risoteràpia. Centre Cívic, 
10 h.

TALLER ‘Caminant entre dones’. 
Capella de l’Antic Hospital, 19 h.

DIA 10
CALELLA
CELEBRACIÓ
Dia Internacional de les Dones. 
Espai Jove de Can Saleta, 18 h.

TORDERA
CLUB DE LECTURA: Massa 
felicitat. Biblioteca, 18.30 h.

DIA 11
CALELLA
BALL de la gent gran. Espai 
Mercat, 18 h.
 
CONFERÈNCIA: ‘Etiòpia: un 
món cristià a l’Àfrica negra’. Casal 
l’Amistat, 18.30 h.

PINEDA DE MAR
PORTES OBERTES: 
El Pinyó Germinat. C. Santiago 
Rossinyol, 19 h.

DIA 12
CALELLA
CAMINADES: Pas a pas, fem 
salut. Ruta del camí de Fondo. 
Sortida des del CAP, 9 h.

XERRADA: ‘La comunicació com 
a eina de convivència’. Hospital 

Sant Jaume, 15.15 h.

SORTIDA amb els Amics del 
Parc Dalmau. Espai Jove de Can 
Saleta, 18 h.

TARDES DE TERTÚLIA. Amb 
el comentari de ‘La cinta roja’. 
Biblioteca Can Salvador de la 
Plaça, 18 h.

CLUB DE LECTURA EN ANGLÈS. 
Biblioteca Can Salvador de la 
Plaça, 19 h.

PINEDA DE MAR
GIMNASTRADA’20. Pavelló 
Nino Buscató, 9 h.

ACTIVITAT MUSICAL EN 
FAMÍLIA: Ara canto, ara ballo. 
Biblioteca Serra i Moret, 17.30 h.

XERRADA: Retorn al futur: el 
residu que esdevingué recurs. 
Centre Cívic Poblenou, 18 h.

DIA 13
CALELLA
TERTÚLIES EN CATALÀ. Amb 
el llibre Escollida pels déus. 
Biblioteca Can Salvador de la 
Plaça, 10 h.

21È CAFÈ JAZZ. Restaurant La 
Gàbia, 22 h.

TORDERA
TALLER. Analitzar la viabilitat del 
negoci. Aula formació Camí Ral, 
174, 9 h.

DIA 14
CALELLA
TORNEIG DE BÀSQUET. Zona 
esportiva La Muntanyeta, 9 h.

ACTIVITAT: ‘Com fer un llibre? 
Els oficis dels llibres’. Biblioteca 
Can Salvador de la Plaça, 11.30 h.

MASTER CLASS. DE ZUMBA. 
Plaça de l’Església, 16 h.

JORNADA SOLIDÀRIA en 
benefici dels refugiats. Amb 
diverses activitats: Xerrada, 
xocolatada solidària i concerts. 

Fàbrica Llobet, 17 h.

CICLE CULTURAL: Pedro Salazar, 
espectacle de música i dansa. 
Sala Mozart, 21.30 h.

PINEDA DE MAR
II FIRA D’ANTIGUITATS i 
col·leccionisme. Plaça Mèlies, 
durant tot el dia.

TEATRE INFANTIL: Alícia al país 
de les meravelles. Auditori de 
Pineda, 17 h.

3A JORNADA de la Lliga 
Nacional de Futbol -7, per 
esportistes amb paràlisis 
cerebral.  Camp de futbol de Can 
Xaubet, de 15h a 20.30 h.

PALAFOLLS
TALLER DE MANUALITATS. 
Construcció d’un cavallet de pal. 
Biblioteca Enric Miralles, 11 h.

TORDERA
ESPECTACLE DE DANSA. 
Zaquizami. Teatre, 18 h.

MALGRAT DE MAR
TALLER Dones #100tífiques. 
Centre Cívic, 10 h.

DIA 15
CALELLA
FIRA LÚDICA: tria la teva ruta 
cap a un món feminista. Passeig 
de Manuel Puigvert, 11 h.

46È CONCURS DE TEATRE 
AMATEUR: La Pepa Maca. 
Teatre Orfeó Calellenc, 18.30 h.

PINEDA DE MAR
3A JORNADA de la Lliga 
Nacional de Futbol -7, per 
esportistes amb paràlisis 
cerebral.  Camp de futbol de Can 
Xaubet, de 9 h a 13.30 h.

MISSA CANTADA pel Cor de la 
Hermandad. Ermita de les Creus, 
10 h.

PALAFOLLS
TRAIL SENYOR DEL CASTELL. 
Sortida a les 9 h, al Palauet. 
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PETIT TEATRE. El Globus 
vermell. Teatre, 12 h.

MALGRAT DE MAR
BARRETINA SONA. Gemma 
Abrié Duet, Local social de la 
Barretina Vermella, 12 h.

ESPECTACLE. Pallassos amb 
Clic!. Centre Cultural, 18 h.

DIA 16
CALELLA
ACCIÓ FORMATIVA: ‘Aspectes 
fiscals i comptables que els 
autònoms han de conèixer sobre 
el seu negoci’. Espai Municipal 
Can Saleta, 10 h.

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

PINEDA DE MAR
TALLERS de modelatge amb 
Jumping Clay. Biblioteca Serra i 
Moret, 18 h.

PALAFOLLS
INAUGURACIÓ de l’exposició 
‘Nosaltres’, a càrrec de Joana 
Heredia. EMMID, 18 h.

DIA 17 
CALELLA
CICLE DE PASSEJADES. De 
marxa nòrdica. Oficina de 
Turisme, 8.30 h.

TALLER de hama. Espai Jove de 
Can Saleta, 18 h.

HORA DEL CONTE: Orelles de 
papallona’ i Artur i Clementina. 
Biblioteca Can Salvador de la 
Plaça, 18 h.

DIA 18
CALELLA
CONFERÈNCIA: ‘Quan Europa 
va redescobrir la Xina’. Casal 
l’Amistat, 18.30 h.

PINEDA DE MAR
XERRADA: ‘El viatge de primària 
a secundària’. Sala d’actes de Can 
Comas, 17.30 h.

MALGRAT DE MAR
TAULA RODONA sobre les 
dones i el món del treball. 
Biblioteca La Cooperativa, 19 h.

DIA 19
CALELLA
CAMINADES. ‘Pas a pas, fem 
salut. Caminades de descoberta’. 
Ruta la Calella de Llevant. Sortida 
des del CAP, 9 h.

XERRADA: ‘Trastorns de 
conducta’ per a familiars de 
malalts d’Alzheimer i altres 
demències. Hospital Sant Jaume, 
15.15 h.

MASTER CLASS. De defensa 
personal. Espai Jove de Can 
Saleta, 18 h.

CLUB DE LECTURA EN ANGLÈS. 
Biblioteca Can Salvador de la 
Plaça, 19 h.

CICLE GAUDÍ: Amb la pel·lícula 

La innocència. Sala Mozart, 21 h.

PINEDA DE MAR
XERRADA: Recomanacions 
d’alimentació entre els 0 i 3 anys. 
Centre Cívic Poblenou, 17.30 h.

XERRADA: El viatge de primària 
a secundària. Sala d’actes de Can 
Comas, 17.30 h.

MALGRAT DE MAR
TEATRE: Històries de les 
meves veïnes. Capella de l’Antic 
Hospital, 18.30 h.

DIA 20
CALELLA
TERTÚLIES EN CATALÀ. Amb 
el llibre Escollida pels déus. 
Biblioteca Can Salvador de la 
Plaça, 10 h.

CLUB DE LECTURA JUVENIL. 
Amb el llibre Una família de por. 
Biblioteca Can Salvador de la 
Plaça, 17.30 h.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA: Els 
poetes del Maresme (del segle 
XVI a l'any 2000). Biblioteca Can 
Salvador de la Plaça, 19 h.

21È CAFÈ JAZZ. Sala Mozart, 
22 h.

PINEDA DE MAR
XERRADA: ‘Com ens enganyem 
per justificar les nostres 
creences’. Local Canviem, 20 h.

PALAFOLLS
POESIA ALS BARRACONS. 
Recital d’Oriol Sauleda i Núria 
Martínez-Vernis. Institut Font del 
Ferro, 11.15 h.

TORDERA
TALLER. ‘Analitzar la viabilitat del 
negoci’. Aula formació Camí Ral, 
174, 9 h.

MALGRAT DE MAR
PROJECCIÓ I XERRADA: 
‘Dona i resistència: Les 
catalanes i espanyoles al 
camp de concentració nazi de 
Ravensbrück’. Biblioteca, 20 h.

DIA 21
CALELLA
PERFORMANCE: ‘Dones, i ara 
què?’. Esplai Calella, 11 h.

ACTIVITAT: ‘Com fer un llibre? 
Els oficis dels llibres’. Biblioteca 
Can Salvador de la Plaça, 11.30 h.

MASTER CLASS. De pilates i body 
way. Plaça de l’Església, 16 h.

CICLE CULTURAL: ‘Els brugarol’. 
Sala Mozart, 21.30 h.

PINEDA DE MAR
13A JORNADA DE LLIGA Selva-
Alt Maresme de bitlles catalanes. 
Pl. de Can Bepa, 16 h.
 
DIA 22

CALELLA
46È CONCURS DE TEATRE 
AMATEUR: Dansa d’agost. 
Teatre Orfeó Calellenc, 18.30 h.
PROJECCIÓ: Documental dels 

100 anys de la Volta Ciclista a 
Catalunya. Sala Mozart, 20 h.

PINEDA DE MAR
CONCERT: de Catalunya a Itàlia, 
Albert Deprius, tenor i Laia 
Armengol, piano. Escola Sant 
Jordi, 12 h.

CONCERT: Afinats!, concerts 
d’alumnes de l’Escola Municipal 
de Música. Cafeteria de Can 
Comas, 12 h.

TEATRE: 7 anys. Centre Cultural i 
Recreatiu, 18 h.

PALAFOLLS
XERRADA: ‘Educar en positiu’. 
Casal de la Dona, 10 h.

SANTA SUSANNA
SARDANES. Cobla Cervianenca. 
Pavelló d’esports, 18 h.

MALGRAT DE MAR
24È CONCURS DE TEATRE 
VICENÇ BAYARRI. Bruna. Centre 
Cultural, 22 h.

DIA 23
CALELLA
ACCIÓ FORMATIVA: ‘Aspectes 
fiscals i comptables que els 
autònoms han de conèixer sobre 
el seu negoci’. Espai Municipal 
Can Saleta, 10 h.

PRIMERA ETAPA de la Volta 
Ciclista a Catalunya, Riera 
Capaspre, 12.30 h. Arribada a 
les 17 h, a la N-II, a l’alçada de la 
plaça de les Roses. 

MALGRAT DE MAR
XERRADA. Control d’esfínters. 
Per a famílies d’infants de 0 a 3 
anys. 17.15 h.

DIA 24
CALELLA
PRESENTACIÓ LITERÀRIA. Gina 
de Maria Climent. Biblioteca Can 
Salvador de la Plaça, 19 h.

PINEDA DE MAR
HORA DEL CONTE: El ratolí 
Pérez. Biblioteca Serra i Moret, 
18 h.

DIA 25
CALELLA
BALL de la gent gran. Espai 
mercat, 18 h.

CONFERÈNCIA: ‘La dona al món 
antic’. A càrrec del Sr. Sergio Alejo 
Gómez, historiador i escriptor. 
Casal l’Amistat, 18.30 h.

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

CLUB DE LECTURA: Joc d’atzar. 
Biblioteca Serra i Moret, 20.30 h.

PALAFOLLS
CONCERT. De la Farmington 
High School Band amb la Banda 
de Palafolls. Teatre, 18 h.

TORDERA
CURS. Seguretat alimentària. 
Casal de joves, 9 h.

DIA 26
CALELLA
CAMINADES: ‘Pas a pas, fem 
salut. Caminades de descoberta’. 
Sessió 17: ruta del Turó de 
la Cabra i píndola dedicada 
a què puc fer per evitar el 
restrenyiment. Sortida des del 
CAP, 9 h.

TASTET DE RAP. Espai Jove de 
Can Saleta, 18 h.

TALLER de memòria. Biblioteca 
Can Salvador de la Plaça, 19 h.

DIA 27
CALELLA
JORNADA d’orientació de la 
Formació Professional de l’Alt 
Maresme. Sala Polivalent de la 
Fàbrica Llobet, 9 h.

TALLER de pastissos. Espai Jove 
de Can Saleta, 18 h.

21È CAFÈ JAZZ. Concert amb 
Alba Careta (trompeta i veu), 
Egor Doubay (saxo tenor), Adrián 
Moncada (piano), Jort Terwijn 
(contrabaix) i Joâo Guerra 
(bateria). Sala Mozart, 22 h.

PINEDA DE MAR
XERRADA: ‘Hàbits per reduir 
l’estrès’. Biblioteca Serra i Moret, 
18 h.

XERRADES de creixement 
personal. Local Canviem, 19 h.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA: Les 
amistats Traïdes. Seu d’Òmnium 
Alt Maresme, 19.30 h.

CENAFORUM. Sopar compartit i 
pel·lícula. Local Canviem, 20 h.

PALAFOLLS
PARAULES’20. Conversa entre 
Miquel Fernández i Antoni 
Estradé. Biblioteca Enric Miralles, 
20 h.

DIA 28
CALELLA
TROFEU de patinatge artístic. 
Zona esportiva La Muntanyeta, 
9 h.

TALLER de defensa personal. Seu 
de l’Associació per la Promoció 
de la Dona Treballadora, 10 h.

ACTIVITAT: ‘Com fer un llibre? 
Els oficis dels llibres’. Biblioteca 
Can Salvador de la Plaça, 11.30 h.

CICLE CULTURAL: Lapònia. Sala 

Mozart, 21.30 h.

PINEDA DE MAR
TEATRE: 7 anys. Centre Cultural i 
Recreatiu, 19 h.

CONCERT DE SARDANES. 
Auditori de Pineda, 19 h.

PALAFOLLS
HORA DEL CONTE: La Maleta. 
Biblioteca Enric Miralles, 12 h.

MALGRAT DE MAR
XERRADA: Les dones com 
a motor de canvi a l’Índia. 
Biblioteca, 18 h.

DIA 29
CALELLA
21È CAFÈ JAZZ. Restaurant La 
Gàbia, 12 h.

VEREDICTE dels guanyadors 
dels 38a edició dels Jocs Florals. 
Església de l’Escola Pia, 12 h.

PINEDA DE MAR
CARXOFADA POPULAR. Plaça 
Mèlies, 9 h.

JAZZ VERMUT. Cafeteria de Can 
Comas, 12 h.

CICLE DE CONCERTS. 30è 
Aniversari de la Coral Pinedenca. 
Església Parroquial de Santa 
Maria, 18 h.

PALAFOLLS
CONCERT de bols tibetans. Casal 
de la Dona, 18 h.

TORDERA
MÚSICA. The magic Gospel. 
Teatre, 18 h.

MALGRAT DE MAR
PETIT GARBÍ: Dilili a París. 
Centre Cultural, 18 h.

DIA 30
CALELLA
SINCRONITZA’T. Grup de 
conversa entre joves. Espai Jove 
de Can Saleta, 18 h.

PALAFOLLS
CLUB DE LECTURA. Joc d’atzar, 
19 h.

DIA 31
CALELLA
TROBADES D’ÒPERA. Amb 
Roberto Devereux. Sala Mozart, 
18.30 h.
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ECONOMIA LOCAL

L’aeroport de Vilobí no arriba 
als 2 milions d’usuaris

Triple Excellence

Ryanair és la companyia més utilitzada

Tropics celebra les noces d'or aquest 2020

VILOBÍ D’ONYAR

L'aeroport de Vilobí va tancar 
el 2019 amb números vermells 
una altra vegada, ja que ha regis-
trat una davallada del 4% en el 
nombre de passatgers respecte als 
que hi va haver en tot el 2018. A 
més, aquesta davallada ha suposat 
tornar-se a quedar a les portes dels 
dos milions de passatgers, amb un 
total de 1.932.213 usuaris. 

Pel que fa a les companyies, 
Ryanair manté el monopoli dels 
vols durant els mesos d'hivern 
i gairebé vuit de cada deu pas-
satgers va utilitzar l'aerolínia ir-
landesa durant el passat mes de          
desembre.

 
Per altra banda, Pobeda Air-

lines segueix creixent i aquest 
desembre va transportar 6.338 
passatgers en la connexió que té 
amb diversos aeroports de Rús-
sia. Aquesta xifra representa un 

74,22% més que els usuaris que hi 
havia durant el desembre de 2018 
i un 4,16% més dels que hi van vo-
lar el mes de novembre.

Gràcies a aquest increment, el 

mercat rus se situa en la tercera 
posició en nacionalitats dels vi-
sitants a la terminal gironina. En 
primer lloc hi segueix havent-hi 
els italians, que són els que més 
aposten per volar a Girona durant 
els mesos d'hivern. 

En segon lloc hi ha el mercat 
alemany. Els visitants dels Països 
Baixos se situen en quarta posi-
ció i també han augmentat res-
pecte al 2018. yy

LLORET DE MAR

Disco Tropics de Lloret de 
Mar és el primer local de les co-
marques de Girona en obtenir la 
màxima distinció mundial en oci 
nocturn: La "Triple Excellence".

Aquesta triple distinció inclou 
el segell de seguretat "Interna-
tional Nightlife Safety Certified" 
(INSC), el de qualitat acústica 

"International Nightlife Acoustic 
Quality" (INAQ) i el de qualitat 
de servei "International Nightlife 
Quality Service" (INQS) que en 
el seu conjunt impliquen millores 
substancials en l'oferta dels locals 
que els implementen en totes les 
seves àrees.

Actualment a Catalunya ja 
hi ha 5 locals que comptem amb 
aquesta distinció. A Eivissa hi ha 8 
clubs que l’ostenten. El primer lo-
cal del món que va obtenir aques-
ta triple distinció internacional es 
Cavalli Club Dubai.

La "Triple Excellence in       
Nightlife" garanteix al client que 
el lloc que està visitant aposta per 
la seguretat dels seus usuaris i per 
la qualitat, cosa molt valuosa quan 
es tracta de locals nocturns a di-
ferents llocs del món. També asse-
gura que el personal que treballa a 
les instal·lacions tingui el nivell de 
qualitat que el visitant mereix.

La discoteca situada a la popu-
lar i concorreguda Riera de Lloret 
celebra aquest 2020 els seus 50 
anys; és a dir, les noces d’or de l’es-
tabliment. yy

«Recentment va ser el 
primer local d’oci nocturn 

de la demarcació en entrar 
a la llista dels 100 millors 

clubs del món»

«Tropics celebra enguany 
les noces d’or»

«Italians, alemanys i 
russos són els que més 

utilitzen l’aeroport a 
l’hivern»

«L’aeroport de Vilobí ha 
perdut el 4% dels viatgers 

en relació al 2018»
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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)

Març

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

4
5
6
7
8
9

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

4
5
6
7
8
9

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

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 BAR RESTAURANT BONAVISTA
Carrer Valldolig

 18 GALP HOSPITAL
Accés Costa Brava

19 GALP POLÍGON
Carretera de l‘Estació

20 PASTISSERIA GUTIÉRREZ
Carrer Cristòfol Colom

21 CAPRABO
Carrer Cristòfol Colom

22 CAFETERIA COSTA BRAVA
Mas Florit

23 PEIXATERIA VALLS
Plaça dels Dies Feiners

24 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 GALP
Avinguda Vila de Blanes

 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)

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

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

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

MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
CÀNOVES
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
S. MORERA
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
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RODALIES AUTOBUSOS

TRANSPORTS PÚBLICS

 BLANES  - BARCELONA (Renfe)

FEINERS

6.47 7.16 7.46 8.51 9.15 10.38

11.16 12.38 13.13 14.33 15.15 16.38

17.15 19.01 20.12 21.10 22.07 -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

 BLANES  - GIRONA (Renfe)

FEINERS (Transbord Maçanet - Massanes)

7.17 8.14 10.04 12.04 14.04 16.04

18.24 20.17 22.18 - - -

- - - - - -

FEINERS (Directes)

7.47 9.21 11.21 13.19 15.21 17.21

19.16 21.15 - - - -

FESTIUS (Transbord Maçanet - Massanes)

7.45 8.24 9.14 10.24 11.34 12.24

13.33 14.24 15.27 16.24 17.17 18.04

19.04 19.51 20.57 21.36 - -

 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

5.00 7.30 8.30 9.30 10.30 11.30 13.30 15.30

17.15 19.00 - - - - - -

BARCELONA - LLORET DE MAR (Estació de bus) 

7.45 8.45 9.45 11.15 13.15 14.15 15.15 17.15

18.30 19.15 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

7.32 8.15 9.01 10.08 11.02 12.08

13.01 14.08 15.01 16.01 17.51 18.38

19.38 20.25 21.31 - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

 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 Blanes

Els trasllats es cobreixen
en autobúsA
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ENTREVISTA A MANEL FERNÁNDEZ (PREMI FORJADOR 2020)

“En el món de l’atletisme, és molt difícil guanyar-
se la vida únicament amb l’esport”

MOISÉS GARCÍA

Manel Fernández va ser reconegut 
amb el guardó al Forjador de l’Es-
port en la passada Festa de l’Esport 
Lloretenc, en reconeixement a la 
seva trajectòria en el món de l’atle-
tisme. Han estat més de cinquanta 
anys dedicats a aquest esport des 
de diferents vessants: practicant, 
entrenador i dirigent. 
 
Com valores ser el Forjador de 
l’Esport de Lloret de Mar?
Ho valoro de manera molt positi-
va. Ha estat tota una vida dedica-
da a la promoció i a la pràctica de 
l’esport. Em fa molta il·lusió que 

una vila com Lloret, que és un 
municipi molt esportiu, m’hagi 
tingut en compte per aquest pre-
mi tan destacat. 
 
Com va començar Manel 
Fernández en el món de l’esport 
i en concret de l’atletisme?
Va ser per casualitat. Jo soc d’An-
dalusia, de Jaén, i amb dotze anys 
vaig venir a viure a Catalunya, 
en concret a Palafrugell, amb la 
meva família. Recordo que l’1 de 
maig de 1972, pel Dia del Treba-
llador feien una cursa i m’hi vaig 
apuntar. Va ser la primera vega-
da i vaig acabar el segon. Em va 

agradar molt i des d'aleshores no 
ho he deixat mai.  
 
Actualment, quina és la teva 
vinculació amb l’atletisme? 
Actualment sóc el president des 
de fa més de quinze anys del 
Club d’Atletisme Lloret La Sel-
va. També vaig fent alguna cursa 
molt puntual, perquè aquest any 
faré 64 anys i ja no és el mateix. 
Cada any, per exemple, faig una 
mitja marató a Londres, on viu la 
meva filla i sempre em conviden, 
també vaig a la Marató de Bar-
celona. 
 
Això és ara, perquè anys enrere 
sí que has tingut una activitat 
frenètica.
Sí. De fet, he participat en 77 
maratons i en més d’un centenar 
de mitges maratons. Vaig tenir 
durant molts anys el rècord de 
Girona de marató, amb 2 hores, 
22 minuts i 10 segons. Després, 
també podem destacar la meva 
feina al Consell Comarcal, on 
vaig ser durant 38 anys el cap de 
l’Àrea d’Esports de la Selva, amb 
l’organització de curses i campi-
onats a diferents poblacions de 
la comarca. Ara, tot i que ja estic 
jubilat, encara els ajudo de tant 
en tant.  
 
Com a atleta, quins han estat 
els resultats més destacats?
A principis dels anys 80 vaig ser 
tres vegades campió de Catalu-

nya de marató. A més, vaig ser 
campió de Catalunya de gran 
fons, que és una distància de 30 
quilòmetres. També, l’any 1982, 
vaig ser el quart classificat del 
Campionat d’Espanya de marató 
i no vaig anar als Jocs Olímpics 
per una posició. 
 
En el Club d’Atletisme Lloret la 
Selva has vist començar a molts 
atletes que després han acabat 
sent professionals. Això és un 
orgull?
I tant. He tingut la sort de po-
der formar, com a tècnic a molts 
atletes i he vist casos com els 
de José Luis Blanco, Àngel Mu-
llera, Jonathan Romeo o Ana 
Quílez. Però més enllà d’atletes 
que destaquin, m’agrada que hi 
hagi molta quantitat de gent que 
practiqui aquest esport. Aquesta 
és la riquesa de l’atletisme i de 
l’esport en general.
 
Ara mateix, hi ha molta afició 
pel running, però on queda l’at-
letisme?
És cert que hi ha molta cursa de 
muntanya. Però com a entrena-
dor he de dir que a Girona hi ha 
cinc pistes de mides olímpiques, 
de 400 metres i ha baixat molt la 
participació. Molta gent es dedi-
ca a fer curses llargues, quan hi 
ha proves molt maques d’atletis-
me. És un esport obert a tothom. 
Hi ha disciplines per a totes les 
persones. Tot i això, malaurada-

ment, em sento dolgut perquè 
veig que no hi ha prou partici-
pació.
 
Quina opinió tens dels atletes 
professionals pel que fa a les fa-
cilitats per practicar aquest es-
port? Costa guanyar-se la vida 
com a atleta? 
Costa molt. A tots els esportis-
tes els hi costa. La gent es pensa 
que amb les beques ja tenen la 
vida solucionada i no és així. Et 
poden durar quatre anys, però 
després et quedes fora. A més, 
per ser un atleta olímpic t’has de 
dedicar únicament a fer esport. 
En el món de l’atletisme, és molt 
difícil guanyar-se la vida única-
ment amb l’esport, els únics que 
es guanyen bé la vida són els fut-
bolistes de primer nivell. 
 
A Lloret de Mar hi ha atletes 
que han pogut viure de l’atle-
tisme?
En certa manera. A Lloret, de 
l’atletisme, només n’han cobrat 
tres: José Luis Blanco, Àngel Mu-
llera i Jonathan Romeo. Ningú 
més ha cobrat. Des del Club At-
letisme Lloret la Selva hem do-
nat ajudes, però mai hem pagat 
sous. Això vol dir que, en aquest 
esport has de tenir una feina per 
anar tirant. La Federació només 
paga als millors. El meu consell 
és que a banda de fer esport, cal 
estudiar i treballar, perquè l’es-
port no et pot omplir tot el dia.

Manel Fernández rebent el guardó. Foto M. A. Comas

El Bàsquet Lloret també va rebre l'homenatge. Foto M.A. Comas

Aquest 2020 és molt especial 
per al Bàsquet Lloret. L’entitat 
lloretenca celebra el seu 50è 
aniversari amb una llarga tra-
jectòria al darrere i en un bon 
estat de forma. En la passada 
Festa de l’Esport de Lloret de 
Mar, el club va rebre el Premi 
Llevant, un dels guardons més 
destacats de l’esdeveniment, per 
reconèixer l’evolució que ha tin-
gut al llarg de tot aquest temps.

El Bàsquet Lloret té els seus ini-
cis a principis dels anys 70, quan 
un grup de joves lloretencs en-
tre 16 i 22 any, van decidir co-
mençar a jugar a bàsquet. Com 
que no hi havia pavelló, havien 
de buscar diferents zones del 

municipi per practicar aquest 
esport. Poc a poc, l’entitat va 
anar creixent i va incorporar 
equips. Les primeres categories 
en estar federades van ser el sè-
nior i el júnior. Després es van 
anar apuntant més nois, però 
també noies. De fet, en els anys 
80 es va produir la separació del 
club en dos: una secció feme-
nina i una masculina. Així va 
ser fins a l’any 2007, en què es 
van tornar a unir. És per aquest 
motiu que el nom complet de 
l’entitat és Club Bàsquet Unifi-
cat Lloret.

Actualment, compten amb unes 
200 llicències i amb línies mas-
culines i femenines a cadascuna 

de les categories, des de l’Esco-
leta (els més petits) fins als sèni-
or, que competeixen aquest any 
a la Tercera Catalana. Aquesta 
temporada, hi ha 15 equips ins-
crits entre les diferents edats. 
Des de la junta directiva, que 
encapçala com a president Jordi 
Palacín, consideren que el sen-
timent pel bàsquet ha tornat a 
despertar a Lloret de Mar i es 
mostren il·lusionats amb els 
pròxims anys. A banda d'inten-
tar pujar les diferents categori-
es, asseguren que treballen amb 
un objectiu ben clar: fer que el 
Bàsquet Lloret sigui un referent 
al municipi i també a la comar-
ca de la Selva. yy

El Bàsquet Lloret, premi Llevant pels seus 50 
anys d’història


