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Lauren Costa Brava abaixa la persiana
Blanes, i per extensió tota la comarca que va de Tossa de Mar a
Calella, s’ha quedat sense cinema
comercial.
El 15 de gener, les multisales Lauren Costa Brava anunciaven un
tancament d’una setmana “per
obres”. Poc després, però, es feia públic que els cinemes ara són
propietat d’una entitat bancària, més concretament Catalunya Caixa perquè el grup Lauren
no ha pogut pagar el deute pendent. El grup que lidera Antoni
Llorens feia temps que tenia problemes. En el cas concret de Blanes, ja no funcionaven els serveis

Portes tancades als Lauren. Foto: Yoyo

complementaris de la planta baixa i el personal cada cop era més
reduït.
Ara, els cinèfils de Blanes, Lloret
i rodalia han quedat orfes i les
sales més properes són a Girona,
Arenys de Mar o Mataró.
Caldrà esperar si alguna altra
companyia s’interessa per seguir
amb el negoci cinematogràfic o
les instal·lacions queden tancades i es van degradant poc a poc.
Fa anys van tancar els cinemes
Victòria i Maryan del centre de
la població. Ara ha estat el torn
dels Lauren Costa Brava.
Més informació p. 9

Més ingressos i visitants al MOLL

PUBLICACIÓ
GRATUÏTA D
LLORET DE M E
AR
I BLANES
cultura P. 19

El Teatre de la
Costa Brava sud
programa 36
espectacles
Es faran de febrer a
maig a Blanes i Lloret
societat P. 8

Celebren la
Setmana de la
Pau 2014
A Lloret s’inaugura
una plaça. La
Fundació Vicenç
Ferrer, protagonista a
Blanes

ESPORTS P. 22

Vista panoràmica de Santa Clotilde. Foto: M. A. Comas

El nombre de visitants al Museu
Obert de Lloret de Mar l’any 2013
ha augmentat un 4%, i el d’ingressos, un 16%. L’espai més visitat,
amb diferència, un any més, tornen a ser els jardins noucentistes

de Santa Clotilde que han rebut
97.490 visitants. El nombre de visitants a tots els serveis del MOLL
ha superat les 121.000 persones.
Els ingressos han estat de 274.494
euros, els més alts registrats fins al

moment per la secció de Patrimoni Cultural de l’Ajuntament de Lloret de Mar, àrea encarregada de la
seva gestió. Per nacionalitats, l’espanyola lidera el rànquing de visitants amb un total de 29.675 per-

sones durant el 2013, seguit dels
russos, que han estat un total de
29.041. Part dels beneficis es destinaran a adequar més espais patrimonials i millorar els existents.
Més informació p. 6

Un any més entre
els millors
Lloret i Blanes,
representants
gironins a l’OK lliga
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L’Editorial
La nostra “Carretera de la Vergonya”
Anar amb cotxe de Girona a Olot fa sentir goig. I un cert orgull
per les millores viàries que en aquest nostre país es van bastir en
els anys passats.
La nova autovia fins a Olot, amb el viaducte i túnel de Castellfollit
de la Roca, ha convertit aquesta via en una de les millor acabades
de Catalunya. Et fa sentir ufanós. El bon acabat i conservació de
l’autovia et transporta al país imaginat, endreçat, tranquil i verd.
Si depassem Olot per anar a Vic trobem la flamant autovia amb el
viaducte de la Vall d’en Bas i els túnels de Bracons. Una altra obra
admirable.
La “gent de la costa” quan hi circulem no podem evitar de sentir
una certa enveja i també constatem un greuge comparatiu en posar aquesta magnífica infraestructura al costat de la carretera N-II
des d’Arenys fins a Tordera. El pas d’aquesta via per Calella i Pineda és impropi del nostre temps i indigne de les poblacions de l’Alt
Maresme, amb tota la seva activitat turística.
La carretera d’accés a la Costa Brava passant per Blanes i Lloret
de Mar, resulta encara més malparada amb la comparació. La total insuficiència d’aquesta la converteix en la nostra “carretera de
la vergonya”.
Els recursos fiscals generats pel turisme en les poblacions compreses entre Calella i Tossa, amb una població que a l’estiu arriba als
300.000 habitants, són d’un volum que ofèn el sentit comú mantenir-hi unes vies tan insuficients.
Si tinguéssim les dades de la circulació de les vies comparades segurament encara estaríem més ofesos per la discriminació que pateix l’Alt Maresme i la Selva Marítima. yy
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La revista Blanda se suma a
l’homenatge a Bolaño

BLANES
En el número 16, a banda de dedicar-li la portada –obra de Josep Rondon-, que inclou elements de la simbologia de
l’escriptor; la publicació anual de l’Arxiu també publica el
“Dossier Bolaño” amb tres articles.

«A banda del dossier
Bolaño, la revista inclou
cinc recerques, una
biografia i un apartat amb
notícies de l’Arxiu»
El primer du per títol Roberto
Bolaño. Blanes, el paraíso alcanzado, i està signat per Eva Cabre-

ra, Encarnación Cañete, Lourdes Domènech, David Ramos
i Ana Isabel Romeo, professors
de llengua i literatura castellana.
Es tracta d’un estudi molt complet sobre la relació entre Bolaño
i Blanes. Entre d’altres aspectes,
l’estudi aprofundeix sobre el pregó que l’escriptor va pronunciar
a l’obertura de la Festa Major de
Blanes de l’any 1999.
El segon està signat per Juan Insua, qui va ser comissari de l’exposició Arxiu Bolaño 19772003 que va estar allotjada l’any
passat al Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona.
Sota el títol “Archivo Bolaño.
Notas para una relectura gozosa”, l’article fa diverses reflexi-

EMERGÈNCIES: 112

BLANES I LLORET DE MAR

Centralitza totes les trucades d’urgència. És únic a tot l’àmbit europeu i dóna resposta immediata les 24 h del dia. Serveix perquè els ciutadans i ciutadanes puguin sol·licitar els serveis públics d’urgències sanitàries, d’extinció d’incendis i salvaments, de seguretat ciutadana i de protecció civil quan es trobin en una situació d’emergència.

Hospital Comarcal
Cat Salut Respon
Creu Roja oficines

BLANES

972 353 264
061
972 348 130

ons per rellegir l’obra de Bolaño,
relacionada amb l’exposició del
CCCB. Per últim, i amb l’objectiu d’aportar un toc més íntim i
personal a l’homenatge, el tercer ingredient del dossier és un
article titulat “El meu amic Bolaño” signat per Narcís Serra,
que compartia amb l’escriptor la
seva afició pel cinema.

«La presentació va omplir la
sala de plens de gom a gom»
A banda del dossier dedicat a
Roberto Bolaño, el número 16
de la revista inclou cinc recerques, una biografia i un apartat
amb notícies de l’Arxiu Municipal. yy

Estació Renfe
Gossera Comarcal

902 240 202
972 340 813

Escola Esteve Carles
Escola Nou de Fenals
Escola Pere Torrent
Escola Pompeu Fabra
Institut Coll i Rodés
Institut Rocagrossa
Institut Lloret de Mar
Col·legi I. Concepció
ESPORTS
Pavelló Municipal
Poliesportiu el Molí
Pistes d’atletisme
SANITAT
Hospital Municipal
CAP

972 365 329
972 367 573
972 366 869
972 369 215
972 370 385
972 367 489
972 361 495
972 364 740

LLORET DE MAR
C. Cor de Maria
C. Joan Batlle
C. Joaquim Ruyra
C. Napoleó Soliva
C. Quatre Vents
C. Pinya de Rosa
C. Sa Forcanera
C. Santa Maria
IES S’agulla (Bl. III)
IES Sa Palomera
IES Serrallarga
SANITAT
Ambulatori CAP I
Ambulatori CAP II
Hosp.-Asil Sant Jaume

972 333 087
972 331 087
972 348 050
972 333 568
972 330 241
972 336 615
972 353 629
972 330 091
972 331 460
972 350 909
972 331 005
972 331 350
972 359 534
972 331 550

SEGURETAT
Mossos d’Esquadra
Policia Local
TRANSPORTS
Taxis Blanes
Nou Ràdio Taxis Blanes
ALTRES
Correus
Jutjats
Recollida de mobles
Tanatori

COMARQUES

«El document demana als
polítics que exhaureixin
totes les vies per celebrar la
consulta»

Telèfons d’interès
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS
Ajuntament Blanes 972 379 300
Amic (At. Ciutadà)
972 379 300
Arxiu Municipal
972 355 268
Benestar Social
972 352 740
Biblioteca Comarcal 972 358 033
Casa de Cultura
972 331 345
Ciutat Esportiva
972 352 322
Servei de Català
972 358 555
Serveis Socials
972 336 111
Oficina Treball-SOC
972 358 408
Oficina Turisme
972 330 348
Servei d’aigües
972 331 203
EDUCACIÓ
C. Carles Faust
972 336 766

«Signa un vot per la independència»
L’ANC ha desplegat aquest gener
més de 700 parades arreu de Catalunya i 3.000 apoderats per aconseguir signatures a favor del dret a
decidir.

Presentació multitudinària de la revista Blanda. Foto: Ajuntament de Blanes

972 181 410
972 358 666
972 352 727
972 355 050
972 331 611
972 348 291
902 420 092
972 330 190

DEPENDÈNCIES MUNICIPALS
Ajuntament
972 361 800
Benestar i Família
972 372 363
Biblioteca Municipal 972 349 055
El Puntet-Joventut
972 372 268
Nova Ràdio Lloret
972 372 393
Oficina de Català
972 361 834
OMIC
972 372 184
OIAC
972 361 800
Servei d’Aigües
972 362 682
Servei d’Ocupació M. 972 349 715
Teatre Municipal
972 347 400
Turisme - Central
972 365 788
EDUCACIÓ
Escola Àngels Alemany 972 377 070

972 368 252
972 371 149
972 362 244
972 364 736
972 372 909

SEGURETAT
Mossos d’Esquadra
972 181 410
Policia Local
092 - 972 361 736
Policia Nacional 091 - 972 361 598
TRANSPORTS
Teletaxi 972 362 000-972 362 525
Terminal d’Autobusos 972 365 776
ALTRES
Correus i Telègrafs
972 364 678
Jutjat de Pau
972 365 641
Recollida escombraries 972 368 922
Tanatori
972 372 530

LA MARINA 3

FEBRER DE 2014

La recollida massiva per signar
un vot per la independència és un
dels cinc projectes més destacats
que té previstos l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) aquest 2014.
Per la coordinadora de la iniciativa, Rosa Alentorn, “és un pla B en
cas que la consulta no es pugui realitzar”. Aquesta campanya es basa
en el dret jurídic de dret de petició,
un dret fonamental que està recollit a la Constitució espanyola”. La
demanda s’ha fet en “format d’instància”.
El document reclama als polítics
que “facin el que puguin, que exhaureixin totes les vies per celebrar
la consulta”, explica Alentorn. I, “en

cas que no pugui ser”, reclama que
“es consideri cada instància com si
fos un vot per declarar la independència”.

«El Parlament ja ha demanat
formalment a Madrid poder
convocar consultes»
La recollida de signatures va començar fa mesos com una prova pilot “a petita escala”, per veure
els procediments que calia seguir
per tal que tinguessin validesa i
per “crear una xarxa de persones
acreditades i formades per validar les dades dels signants”. Ara hi
ha 3.000 apoderats per tot el Principat. La recollida s’ha estès a l’estranger.

«Si no es pot fer la consulta,
es reclama que es consideri
cada instància com si fos
un vot per declarar la
independència»
L’Assemblea Nacional Catalana
(ANC) preveu fer “una segona recollida massiva de signatures a la
primavera”.

...
Recollida de signatures a Blanes. Foto: Yoyo

El Parlament va aprovar el dijous
16 de gener la proposició per demanar al Congrés la transferència
de la competència per convocar referèndums. Van votar a favor CiU,
ERC, ICV-EUiA i tres diputats del

PSC, que finalment van ser els crítics Joan Ignasi Elena, Marina Geli i Núria Ventura. La resta del PSC
va votar-hi en contra, juntament
amb el PPC i C’s. La CUP es va abstenir. El ple va esclatar en aplaudi-

ments després de la votació. A la
tribuna hi havia personalitats com
Jordi Pujol, Ernest Benach, Joan
Rigol i Xavier Trias. La proposta es
tractarà properament al Congrés i
la resposta serà “No”. yy
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Robatori i detencions de
pel·lícula en una joieria

Guanyadors del 1r premi popular. Foto: Yoyo

L’organitza l’Agrupació Pessebrista de Blanes, i el primer premi
de la categoria popular ha estat per a la família Polo Montal. Esteve Rams s’ha imposat en la categoria artística, i l’AAVV de La
Plantera en la d’entitats. Aquest any hi ha hagut una seixantena
de participants. yy

Homenatge a 26 treballadors

Reconeixement als treballadors de Blanes

La Corporació de Salut del Maresme i La Selva (CSMS) ha portat
a terme un acte de reconeixement als professionals que han complert 25 anys de treball als seus centres (21 persones) i als professionals que s’han jubilat en el decurs de l’any 2013 (5). Els actes
han tingut lloc en els dos hospitals de la Corporació, l’Hospital
Comarcal de Blanes i l’Hospital Sant Jaume de Calella. yy

FOTCIÈNCIA 10 a Casa Saladrigas

Joies recuperades després de la persecució. Foto: Ajuntament de Lloret de Mar

LLORET DE MAR
Enxampen dos lladres que havien
robat 100.000 euros en joies mitjançant un doble ‘butró’ a Lloret
de Mar.
Els fets van succeir a les set del
matí del dissabte 18 de gener. Una
patrulla de la Policia Local de Lloret de Mar es va desplaçar fins als
carrers Torrentó i Sant Pere, alertats pel soroll d’una alarma. Un
cop al lloc, els efectius van veure com un home corria amb dues bosses grosses penjades a l’espatlla fent cas omís de les ordres
de detenció dels policies. Tot seguit, l’individu va entrar dins d’un
vehicle i va iniciar la marxa a gran
velocitat.
Els agents van seguir el vehicle
per l’avinguda Just Marlés, conti-

nuant per la carretera GI-682 direcció Blanes, fins que els lladres
van topar amb un panell de senyalització a la rotonda de l’Hospital Comarcal. Llavors, els dos
detinguts van abandonar el vehicle i es van tornar a donar a la fuga. Els policies els van perseguir a
peu i, amb l’ajuda de la Policia Local de Blanes i dels Mossos d’Esquadra, van aconseguir localitzar-los i detenir-los.
Segons han pogut comprovar els
agents, el vehicle que utilitzaven
els dos lladres havia estat llogat a
l’aeroport de Barcelona i, en el seu
interior, han recuperat el botí sostret i han localitzat diverses eines
utilitzades per poder accedir a la
joiera mitjançant la tècnica del
“butró”. Els lladres van accedir a
la joiera després de forçar la por-

ta d’un hotel proper, realitzar un
“butró” a una botiga del costat i
un segon “butró” des d’aquest establiment fins a la joieria.
Un dels detinguts, un home d’origen albanès, tenia pendent complimentar una ordre de crida i
cerca d’un jutjat de Madrid. L’altre
detingut va ser una dona d’origen
rus. La Policia Local de Lloret es
va fer càrrec de les primeres diligències per la detenció dels autors
i, seguidament, es va passar el cas
als Mossos d’Esquadra que es van
encarregar de continuar la investigació i realitzar la inspecció de
la joiera. Per altra banda, la Policia Local de Blanes, ha instruït
les diligències relatives a la conducció temerària i danys ocasionats pel vehicle durant la seva fugida. yy

Sorteig solidari Blanes-Kuwonku
BLANES

FOTCIÈNCIA a la Casa Saladrigas. Foto: Yoyo

Fins al 18 de febrer es pot visitar una mostra de fotografies del
certamen estatal de fotografia científica que convoca el CSIC i la
Fundació Espanyola per la Tecnologia i la Ciència. La mostra ha
arribat a Blanes a través del Centre d’Estudis Avançats (CEAB)
amb l’objectiu d’acostar la ciència i la tecnologia als ciutadans
mitjançant la visió artística i estètica de les imatges. yy

Míriam Reina de Malgrat de Mar
ha estat la guanyadora del tapís
de patchwork que ha sortejat
l’Associació Blanes per Gàmbia.
L’objectiu era recollir diners per
ajudar a la Cooperativa Agrícola
i Ramadera de Kuwonku (Gàmbia) que ara fa poc més de tres
anys van posar en marxa els blanencs Roser Bitlloch i Pere Gual.
El tapís, que el va realitzar una
amiga de l’entitat, representa una
dona africana treballant la terra
amb una criatura a l’esquena.
La guanyadora del premi coneix
bé l’Àfrica i les tasques de cooperació i solidaritat. Ha estat al Senegal i ara té en projecte d’altres
tasques humanitàries.

Acte de lliurament del tapís. Foto: Yoyo

El proper objectiu de l’associació és aconseguir diners per poder disposar d’una premsa per
fer oli. Segons explica Roser
Bitlloch, “els xinesos s’emporten els cacauets, fan l’oli, i des-

prés tornen a l’Àfrica a vendre’l.
Si la gent de Kuwonku es pot fer
l’oli, en tindrà pel consum propi,
i després podrà aconseguir uns
diners amb la venda del que els
quedi”. yy
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EL MOLL de Lloret manté a l’alça els
ingressos i els visitants
LLORET DE MAR
L’exercici 2013, el Museu Obert
de Lloret (MOLL) ha ingressat
274.494 euros, els més alts registrats fins al moment per la secció
de Patrimoni Cultural de l’Ajuntament de Lloret de Mar, àrea encarregada de la seva gestió. La xifra
suposa un increment del 16% respecte als 235.908 euros recaptats
l’any anterior. A més, el nombre de
visitants en els diferents espais que
configuren el MOLL també ha registrat una xifra a l’alça ja que han
estat un total de 121.491 visitants,
un 4% més que el 2012.

«Els ingressos han
augmentat un 16% i els
visitants un 4%»
L’espai més visitat, amb diferència,
un any més tornen a ser els jardins
noucentistes de Santa Clotilde que
han rebut 97.490 visitants respecte
als 91.289 de l’any anterior. S’han
ingressat un total de 240.728 euros.
L’increment de persones que s’interessen pels elements patrimonials que formen el Museu Obert es

dóna tant entre els veïns de Lloret
com amb els turistes.
D’aquesta manera, es compleix un
doble objectiu: donar a conèixer
els orígens de la població i complementar l’oferta bàsica de sol i platja
amb una sèrie de visites culturals.

Per nacionalitats, l’espanyola lidera el rànquing de visitants amb un
total de 29.675 persones durant el
2013, seguit dels russos, que han
estat un total de 29.041. En nombre de visitants, el següent col·lectiu és el dels francesos, 19.819. Finalment, són 13.899 els catalans
que han visitat algun element del
MOLL durant el darrer any.

«Augmenten els visitants
particulars i baixen els grups
i escolars»
El regidor de Cultura, Arseni Frigola, ha valorat de forma molt
positiva aquestes dades. Frigola considera que “les novetats in-

Jardins de Santa Clotilde. Foto: M. A. Comas

troduïdes en els darrers anys, com
les visites guiades tematitzades i
les teatralitzades, i les promocions
puntuals que es fan des de Lloret
Turisme, han ajudat a millorar els
números”. Frigola també ha destacat que “part dels beneficis es destinaran a adequar més espais patrimonials de Lloret de Mar per tal
de fer-los visitables i assequibles al
públic, i a millorar les infraestruc-

tures existents”. Una altra de les
dades que es desprenen del balanç
del 2013 és que els visitants particulars han estat el col·lectiu més
nombrós que s’ha acostat a visitar algun element del MOLL. Amb
65.699 visitants, la xifra s’ha incrementat un 20% respecte a l’any anterior. També es registra respecte de l’any anterior un increment
del 2% de visitants jubilats. Frigo-

la sosté que aquest increment “es
deu al canvi que està registrant el
municipi com a destinació turística perquè el patrimoni cultural esdevé una eina essencial per complementar l’oferta tradicional de
sol i platja”. En canvi, les mateixes
dades indiquen que els grups i les
visites escolars han baixat un 24%
i un 34% respectivament respecte
a l’any anterior. yy

text si s’escau.
El format s’haurà d’adaptar als llibres ja publicats en anteriors edicions. Les mides de la pàgina són
21x21 cm, si bé les il·lustracions
solen anar a doble pàgina (42 cm
d’amplada per 21 cm d’alçada).

LLORET DE MAR
El premi es convoca a iniciativa
del pla educatiu d’entorn.
El Jurat premiarà un conte il·lustrat que tingui una temàtica relacionada amb la història, llegendes o l’entorn de Lloret de Mar.
Valorarà especialment l’equilibri i l’harmonia entre text i il·lustració, i també que els continguts
s’adeqüin a la comprensió d’infants menors de 6 anys, així com
que la temàtica del conte procuri no repetir la dels contes guanyadors de les edicions anteriors
(Dona Marinera, Ball de Plaça...).

Poden participar-hi totes aquelles persones majors de 18 anys.
Les obres han de ser originals,
inèdites, escrites en català i no

«Es poden presentar
originals fins al 14 de març»
La Secció d’Educació es reserva el
dret de reproducció per realitzar,
si ho desitja, una edició limitada
de fins a 1.000 exemplars del conte guanyador.

«El premi està dotat amb
1.000 euros»

Premi Joan Llaverias 2013. Foto: M.A. Comas

haver estat premiades en altres
concursos literaris o d’il·lustracions. El premi és de 1.000 euros i
es poden presentar treballs fins al

BLANES

«Tomàs Llorens i Marès està
actualment integrat a l’equip
del CEAB-CSIC»

Premi Joan Llaverias a un conte il·lustrat

«El Jurat premiarà un conte
il·lustrat que tingui una
temàtica relacionada amb
la història, llegendes o
l’entorn de Lloret de Mar»

Aula Blanes dóna la paraula als joves
investigadors
La Biblioteca Comarcal de Blanes
ha acollit la primera activitat d’Aula Blanes d’aquest 2014. La xerrada, “Els microorganismes del sofre i l’origen de la vida a la Terra”,
va anar a càrrec del jove investigador blanenc Tomàs Llorens i Marès, actualment integrat a l’equip
del CEAB-CSIC.

«Part dels beneficis es
destinaran a adequar més
espais patrimonials i millorar
els existents»

14 de març. Les il·lustracions es
poden fer amb tècnica lliure, damunt paper o cartolines de qualsevol mena que permeti la seva

reproducció gràfica. El nombre
d’il·lustracions serà de 10 com
a mínim i 20 com a màxim, cadascuna amb el seu corresponent

El Jurat decidirà la resolució del
concurs i la farà pública durant la
celebració de la Nit de la Cultura
lloretenca de l’11 d’abril. En el decurs de l’acte es lliuraran els premis de la 10a edició dels Premis
Vila de Lloret, literatura de viatges. yy
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Tomàs Llorens va dividir en tres
parts les seves explicacions sobre
l’origen de la vida. A la primera
part va acostar al públic les teories actuals de la formació de la Terra i la vida en ella. La teoria de la
sopa química i la teoria, més moderna, de la Panspèrmia, segons la
qual la vida a la Terra té origen extraterrestre, van servir per iniciar
l’explicació sobre l’evolució de la
vida en el planeta.

A la segona part, l’investigador va
ressaltar la importància dels microorganismes en la vida a la Terra. Fent notar com els diferents
avanços tècnics des del primer
microscopi (1673) inventat per
Antoine van Leeuwenhoek (16321723) fins als anys 20 del segle
passat amb el microscopi electrònic han servit per fer evolucionar el que es coneix com a arbre
de la vida. Una classificació dels
éssers vius del planeta que abans
del 1670 simplement comprenia
plantes i animals i que actualment
comprèn tota la gran diversitat
microbiana i que des de l’any 1990
es divideix en tres dominis: eucariotes, arqueus i bacteris.

«Marès investiga els
ambients del sofre i els seus
microorganismes»
La darrera part de la xerrada, va
servir per acostar el treball més
específic que el ponent fa en la seva feina investigadora: els ambi-

Xerrada de Llorens a la Biblioteca. Foto: Yoyo

ents del sofre i els seus microorganismes. Uns éssers claus en la
vida a la Terra perquè són capaços de viure sense oxigen i permeten estudiar la situació dels oceans
fa milions d’anys. Pel seu estudi
hi hauria la possibilitat d’anàlisi
de les anomenades zones mortes
que apareixen en els oceans dins
els cicles de la Terra, però és molt
més apropiat fer-ho en zones on
de manera natural hi manca oxi-

gen com ara els fiords, els llacs, els
tapets microbians o el Mar Negre.

«Aquest febrer es parlarà
d’esport i creixement
personal; i al març, de la
literatura del segle XXI»
La investigació que Llorens ha
dut a terme és a partir de les mostres dels estanys Cisó o estanyol
vermell i l’estany de Banyoles,

dos indrets propers que han permès l’estudi dels microorganismes
del sofre i en concret del bacteri
Chlorobium luteolum, de qui han
aconseguit reconstruir el genoma.
Properes xerrades:
25.02.14 Raquel Font (EUSES) “El
joc motor i l’esport: recursos pel
creixement personal”
18.03.14 Òscar Carreño “Literatura del segle XXI” yy
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Vicenç Ferrer molt present a la
Setmana de la Pau 2014
viatge a l’Índia, el transcurs d’una
vida plena de vivències i d’anècdotes que reflexa un contrast entre
Orient i Occident, una vida plena
de canvis i històries que ens animen a agafar el control de les nostres vides.
Lancy té molta admiració tant a
Vicenç Ferrer com a la seva dona
Anna. Creu en la Fundació i està disposat a ajudar per poder fer
realitat el somni que Vicenç Ferrer tenia, “eradicar la fam i fer un
món millor”. No hi ha cap dubte
de que Lancy és un gran exemple
de superació humana.

LAURA RABASCO · BLANES
En el marc de la Setmana de la
Pau 2014, la Biblioteca Comarcal
de Blanes ha acollit l’exposició de
la Fundació Vicenç Ferrer “El futur comença avui”. El dia de la seva inauguració, es va presentar el
llibre “Mi viaje al Norte” de Lancy Dodem.

«Lancy Dodem, el primer
nen apadrinat per Vicenç
Ferrer, presenta a Blanes “Mi
viaje al Norte”»
L’exposició, anomenada “El futur
comença avui” estava formada per
cinc plafons amb fotografies de
Ramón Serrano que tractaven diferents temàtiques: la lluita per la
igualtat, els Drets Humans, l’educació i l’autosuficiència. Un reflex
del passat i el present de l’Índia
Rural que va conèixer Vicenç Ferrer i els reptes als quals en un futur s’enfronta la Fundació.

«Blanes dedica cada any una
part del pressupost a ajudar
al tercer Món»
“Tenir fe en les coses, creure en
les bones accions i perdonar”.
Aquests són els tres principals va-

«La Biblioteca Comarcal ha
acollit l’exposició “El futur
comença avui” sobre la
Fundació Vicenç Ferrer»

Lancy Dodem signant exemplars del seu llibre. Foto: Yoyo

lors que Lancy Dodem, autor del
llibre “Mi viaje al Norte”, va aprendre de Vicenç Ferrer.
Lancy Dodem fou el primer nen
adoptat per la Fundació. Era un
nen que vivia al Sud de l’Índia
juntament amb les seves germanes i pares, els quals treballaven i

vivien gràcies a les ajudes d’aquesta entitat. Després de la mort del
seu pare, Vicenç Ferrer els apadrinà, un fet que marcà un abans i un
després en la seva vida.
Lancy Dodem viatja a Espanya
animat per Ferrer, oferint-li un
treball, fent conferències sobre la

Fundació i l’oportunitat de millorar l’idioma. L’any 2001, decideix escriure un llibre en contra
de l’opinió de la seva dona, ja que
ell tenia dificultats a l’hora d’escriure. Després de quatre anys de
feina, finalment l’acaba. “Un viaje
al Norte” narra la història del seu

Altres actes
El dijous 30 de gener es va fer la
lectura del manifest commemoratiu de la Setmana de la Pau acompanyat d’un tastet musical a càrrec
de la Coral de l’Escola de Música
del Col·legi Santa Maria. L’acte es
va fer a la sala d’actes de l’ajuntament minuts abans de començar
el ple ordinari de gener.
El divendres 31, i com a darrer acte, es van lliurar els fons de cooperació amb el Tercer Món. yy

Jardí i Música per la Pau a Lloret i Blanes

Inauguració del Jardí de la Pau. Foto: M. A. Comas

LLORET DE MAR
Coincidint amb el Dia Escolar de la no violència i la Pau, Lloret de Mar va inaugurar uns jardins dedicats a la Pau a la zona
de Can Saragossa.
L’acte estava organitzat per la Plataforma
per la Pau amb el suport de l’ajuntament

Manifest i música a la sala de plens. Foto: Ajuntament de Blanes

de Lloret de Mar. Joan Bernat i Montero va cedir una ceràmica. Va actuar Manel Alsina i va parlar, Ivan Pera, director de
la Carta de la Pau dirigida a l’ONU. L’acte va comptar amb una nodrida representació dels escolars de la vila que van donar
vida al nou jardí i van fer una crida a favor
de la Pau. yy

BLANES
A Blanes, més d’un centenar de persones
participen a la Lectura del Manifest per la
Pau. El manifest, redactat per la Comissió
de Solidaritat i Cohesió Social de Blanes,
llegit per Roser Bitlloch, va homenatjar les
figures de Ghandi i Mandela, que sempre

van defensar activament la no violència.
Abans i després de la lectura del manifest,
l’acte va incloure la interpretació de quatre
temes musicals a càrrec d’una formació que
tot just fa un any que va donar-se a conèixer a Blanes: La Coral de l’escola de Música
de l’escola Santa Maria, formada per alumnes i pares i mares dels alumnes. yy

LA MARINA 9

FEBRER DE 2014

S’apaguen els projectors de Lauren
Costa Brava de Blanes

del setè art de diverses poblacions de la rodalia. Primer va tancar el Victòria, i posteriorment el
Maryan. L’oferta de deu sales al polígon industrial, va continuar cobrint la demanda i la capitalitat
cinematogràfica blanenca.

BLANES
Blanes, i per extensió tota la comarca que va de Tossa de Mar a
Calella, s’ha quedat sense cinema
comercial. El 15 de gener, les multisales Lauren Costa Brava anunciaven un tancament “per obres”.
Poc després, però, es feia públic
que els cinemes ara són propietat
d’una entitat bancària, més concretament Catalunya Caixa perquè el
grup Lauren no ha pogut pagar el
deute pendent. El grup que lidera
Antoni Llorens feia temps que tenia problemes.

«Les deu sales dels Lauren
l’any passat van tenir 275.000
espectadors»
En el cas concret de Blanes, ja no
funcionaven els serveis complementaris de la planta baixa i el personal cada cop era més reduït per
cobrir les deu sales del complex.
Lauren va entrar en suspensió de

«Els Lauren van cobrir el
buit que havien deixat els
cinemes Maryan i Victòria»
Ara, els cinèfils de Blanes, Lloret i
rodalia han quedat orfes i les sales
més properes són a Girona, Arenys
de Mar o Mataró.

«Blanes ha estat
històricament un referent
pels amants del setè art»

Els cinemes de Blanes han tancat la persiana. Foto: Yoyo

pagaments el 2004. Amb el pas dels
anys, han estat diverses les multisales que han abaixat les persianes. En el cas de Barcelona, Lauren
Gràcia i Lauren Sant Andreu. Ara
ha tocat el torn a Blanes.

L’any passat, Lauren Costa Brava,
que ja no projectava totes les estrenes per qüestions econòmiques
i de distribució, va tenir 275.000
espectadors, una xifra molt notable al conjunt de les comarques de

Girona. Blanes ha estat històricament la capital del cinema de la zona. Abans dels Lauren hi havia el
Cinema Victòria, al carrer Raval; i
el Cinema Maryan, al carrer Ample. Un pol d’atracció pels amants

Caldrà esperar si alguna altra companyia s’interessa per seguir amb el
negoci cinematogràfic o les instal·
lacions queden tancades i es van
degradant poc a poc. yy
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«Dalí, el gran pensador»
BLANES
Efrem Gordillo Pla és un veí de
Blanes de 26 anys, llicenciat en
Filosofia per la Universitat de
Barcelona. Actualment està fent
el doctorat sobre Dalí i el seu
pensament.

Judici a l’Audiència. Foto: ACN

L’acusat d’assassinar d’una ganivetada un menor a Lloret diu que
no buscava matar-lo sinó que només el volia espantar.
El fiscal demana que condemnin Ludwig Alexis Thiebaud a
20 anys de presó i que indemnitzi els pares de la víctima amb
200.000 euros.
Els fets van passar la matinada del 17 de juliol del 2011. yy

Tornen a reclamar la rotonda

El treball sobre Salvador Dalí va
sorgir quan Gordillo va descobrir que Dalí, a més de pintar,
també escrivia novel·les, assajos
i poesia.

«Efrem Gordillo va
passar dos anys llegint
exclusivament Dalí per
analitzar tota la seva obra»
La seva obra ocupa un volum
considerable, 9.000 pàgines, “em
va impressionar. Vaig estar dos
anys llegint pràcticament només
obres de Dalí. A partir d’aquí
vaig decidir treballar per difondre el seu pensament. El més
conegut és la pintura, però també té una gran obra escrita”.

Reivindicació dels veïns de Ca la Guidó-Mas Carolet. Foto: Joan Ferrer

Fa uns mesos els veïns de Ca la Guidó i Mas Carolet van penjar
una pancarta a la sortida del barri per reclamar una rotonda que
elimini els problemes de trànsit que hi ha si es vol sortir en direcció al centre.
Aquest Nadal es va retirar per felicitar les festes des del mateix indret. Amb el canvi d’any ha tornat la pancarta i la reivindicació. yy

L’escola Sa Forcanera de Blanes
comença a fer-se realitat
BLANES

«Dalí va escriure 9.000
pàgines entre novel·les,
assajos, poesia...»

Efrem Gordillo i Pla presentant el seu llibre. Foto: Yoyo

Dalí basava el seu pensament en
què “des de l’individu i l’ultralocal, es pot arribar a l’universal”. Dalí va passar 8 anys exiliat als EEUU, “quan va arribar el
moment de tornar tenia por. Dalí
sempre havia estat apolític, però
amb el pas dels anys, i per poder
salvar la seva carrera artística, va
decidir estar al costat del poder,
fos quin fos”, assenyala Gordillo.
El llibre és de l’editorial Deuionze i té més de 200 pàgines. S’han
fet 1.500 exemplars en català, i el
gran objectiu de Gordillo és que
es tradueixi al castellà i a l’anglès,

“a França i sobre tot als Estats
Units, Salvador Dalí és molt valorat, més que a casa nostra”. El pròleg del llibre és de Màrius Carol.

«Dalí, el gran pensador
s’ha editat en català. Ara
es treballa per poderlo traduir a l’anglès i el
castellà»
La presentació del llibre es va fer
el 17 de gener a la Biblioteca Comarcal. Anteriorment, el llibre
s’havia presentat a l’Ateneu Barcelonès. yy
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La Generalitat ha inclòs als pressupostos d’aquest 2014 una partida dotada amb 2’5 M€ destinada
a la construcció d’aquesta infraestructura llargament reivindicada
per la comunitat educativa de Blanes. Les obres van començar després de festes.

«Es tracta d’un projecte
llargament reivindicat per la
comunitat educativa»
L’edifici que es construirà podrà
acollir dues línies i ocuparà una
superfície de 4.639 m2 dins d’una
parcel·la de 10.475 m2. Els terrenys on es fa l’escola, que van ser
cedits per l’Ajuntament de Blanes
al govern català, formen part del
Pla Parcial Costa Brava i estan situats a tocar de la Carretera d’Accés a la Costa Brava per un costat, i per l’altre molt a prop de la
plaça Onze de Setembre, on ac-

tualment hi ha els barracons on
s’imparteixen les classes d’aquest
centre educatiu des que va ser creat com a tal.

«Les obres van començar
després de les festes
nadalenques»
El futur centre educatiu constarà
de tres blocs: el primer d’educació
infantil amb planta baixa, tres patis protegits pel joc dels infants, i
un annex per la biblioteca i les aules de reforç i desdoblament.

«El centre es dividirà en tres
blocs i està pensat per acollir
dues línies»
El segon bloc consta de planta
baixa i planta on hi ha educació
de primària, la zona de serveis i
les aules en planta baixa i primera per crear un pati tipus claustre,
amb accés a les classes i al menjador. Finalment, al tercer bloc

Moviment de terres previ a l’obra. Foto: Yoyo

hi ha la sala polivalent/gimnàs i
l’AMPA. Els tres blocs que formen
l’estructura bàsica de l’edifici estan
units per una gran coberta que

crea una zona porxada. Això permet que l’escola pugui disposar de
moltes circulacions possibles per
al seu ús diari. Els pares s’estant

plantejant la possibilitat de fer el
canvi de centre durant les vacances de Nadal, si les obres acaben el
desembre. yy

Quan en dèiem xampany
al Casinet
LLORET DE MAR

Un detingut per presumpte
venda d’estupefaents

Joan Domènech presentant Rafel Nadal. Foto: M. A. Comas

Material confiscat. Foto: Ajuntament de Lloret de Mar.

La Policia Local de Lloret de Mar coordina un operatiu que conclou amb aquesta detenció i la identificació de 13 persones a la
via pública.
L’actuació s’ha dut a terme a la plaça de la Creu de la urbanització de la Creu a resultes de les queixes de diferents veïns de la zona que havien alertat sobre incivisme i consum d’estupefaents a
la via pública. yy

Rafel Nadal va ser el Club Marina Casinet per presentar el seu darrer llibre. Nadal construeix una saga familiar que transita pels cent
anys més convulsos de la història d’Europa: la Primera Guerra
Mundial, el crac del 29, la persecució nazi als jueus, la Guerra Civil espanyola, la Segona Guerra Mundial i el renaixement europeu
de postguerra.
El llibre, editat pel Grup 62, es va publicar l’octubre de l’any passat.
Rafael Nadal i Farreras (Girona, 1954) és periodista, escriu a La
Vanguardia i col·labora habitualment a RAC1 , TV3 i 8TV. Ha estat director d’El Periódico de Catalunya de maig del 2006 a febrer
del 2010.
L’acte va omplir la sala del Casinet. yy
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L’expressió artística com a llenguatge
integrador a Lloret de Mar
LLORET DE MAR
La lloretenca Neus Dalmau presenta fins al set de febrer molt
més que una exposició de pintura.
La mostra es va inaugurar el 16
de gener a la Casa de la Cultura sota el títol de “Neus Dalmau
2007-2014. Obra, escola de pintura, i més...”.
L’exposició conté les obres que
l’artista ha fet en els darrers anys
a Lloret, però també les obres de
les persones que han passat pel
seu estudi en els darrers temps.

«Presenten a Lloret el
Laboratori d’Expressions
Artístiques i
Desenvolupament»
L’acte inaugural va comptar amb
una taula rodona i una performance. L’objectiu, presentar un

nou laboratori que pretén promoure l’expressió artística com a
llenguatge integrador.

«La Coral Unió lloretenca va
participar a la performance
“El crit de la terra”»
Es tracta del Laboratori d’Expressions Artístiques i Desenvolupament, que -entre altres
coses- “pretén fomentar la formació cultural i el benestar psicofísic de les persones mitjançant
la pràctica de les arts, i promoure la cohesió social utilitzant les
eines d’integració que permeten
els diversos llenguatges artístics”.
Hi van participar un grup d’artistes de primera fila, com Perejaume, Marc Egea o Jordi Cerrada. A la performance ‘El crit
de la terra’ hi van prendre part
la Coral Unió Lloretenca, Marc
Egea, Manel Alsina i Josep Soto. yy

Acte inaugural de l’exposició de Neus Dalmau. Foto: M. A. Comas
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Rialles: 31 anys d’espectacles
familiars en català a Blanes
Són les cinc de la tarda del darrer
diumenge de gener. Totes les persones que circulen pel carrer Ample de Blanes poden veure una
llarga cua de nens i nenes, pares i
mares, avis i àvies.

«La mitjana d’espectadors
dels darrers espectacles ha
estat de 300 persones»
Tracta de les nostres tradicions vistes per uns extraterrestres.

BLANES

«En 18 anys a l’Esbarjo
es van organitzar 200
espectacles i 41 projeccions
de cinema en català»

«Rialles va començar les
seves activitats al Centre
Catòlic el 14 de novembre del
1982»
Esperen que s’obrin les portes del
Teatre per assistir a un nou espectacle de Rialles. Aquesta setmana
toca teatre, “El país del pa amb tomàquet” a càrrec de la companyia
del príncep Totilau.

Biblioteca Jove carregada d’art

Els membres de Rialles han fet de
tot: contractar els espectacles, repartir la propaganda per comerços i escoles, presentar els espectacles o animar les festes.

BLANES

Espectacle de la companyia del Príncep Tutilau. Foto: Yoyo

Aquest ritual es repeteix un parell
de cops al mes, d’octubre a abril,
amb una mitjana d’espectadors
de 300 persones. Rialles va començar les seves activitats a Blanes al Centre Catòlic, concretament el 14 de novembre del 1982.

En aquest espai es van fer 22 espectacles, 4 sessions de cinema i
dues festes de carrer que servien
per tancar la temporada. La primera activitat que Rialles va fer a
l’Esbarjo va ser el 13 d’octubre del
1985 i la darrera, el 6 d’abril del

2003. Des d’aquell moment són
al teatre del carrer Ample. En 18
anys a l’Esbarjo es van organitzar
200 espectacles i 41 projeccions
de cinema en català amb pel·lícules de la distribuïdora Drac Màgic
Cavall Fort-Rialles.

Propers espectacles
El 9 de febrer, “El gat amb botes”,
teatre musical i titelles a càrrec de
Campiquipugui.
El 23 de febrer, “Goma a gom”,
teatre còmic amb la companyia
Chapertons.
El 9 de març, “Sense solta”, un espectacle teatral amb Teatre mòbil.
El 23 de març, “La volta al món en
80 caixes” amb Markeliñe.
I el 6 d’abril, darrer espectacle del
semestre, amb “Gaia, el nou vestit aventurer” de la companyia Gaia contes. yy

massatge
de xocolata
calenta
Ambient chillout
·
Magnífica terrassa climatitzada
·
Els dijous karaoke internacional
connectat via Internet
·
Els divendres i dissabtes música en directe
a càrrec de Karol...
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Blanes ha inaugurat un nou espai
a la Biblioteca Comarcal, la Biblioteca Jove. És un espai pensat per
als més joves ubicat on abans hi
havia l’oficina de Turisme.
En motiu de la inauguració del
nou servei, s’ha donat a conèixer
el grafit del lloretenc Àlex Gómez
“Odie” que decora una de les parets interiors, així com la pintura que ha donat l’artista Rafel Teixidó.

«El lloretenc Àlex Gómez
“Odie” ha decorat una paret
amb un graffiti»
El disseny guanyador del concurs
per pintar-hi un grafit, decora
una paret de 6 metres de llarg per
2’75 metres d’alçada i, tal i com
es recollia a les bases del concurs, està relacionat amb la lectura a través de la representació

Àlex Gómez “Odie” té 22 anys, és
veí de Lloret de Mar, es va formar
a l’Escola de Dibuix de Barcelona i des de fa vuit anys es dedica al món del grafit. Fins ara, a la
Biblioteca Comarcal de Blanes hi
havia una sala infantil, una sala
de lectura i un altell per fer consultes, dos espais aquests últims
on és necessari el silenci per permetre la concentració. Pensant
que potser aquest darrer component era el què impedia que els
joves se sentissin prou a gust, es
va decidir dedicar-los l’ús de les
antigues dependències de Turis-

La llegenda del Traginer, a les Alegries. Foto: M. A. Comas

LLORET DE MAR

«L’Associació del veïnat de
les Alegries es va crear el
2005»

Av. Europa, 43 · T. 972 35 99 27 · BLANES

«La Biblioteca Jove ocupa
l’espai de l’antiga oficina de
Turisme»

Festa del traginer

L’ermita de la Mare de Déu de les
Alegries va acollir el 12 de gener la
tradicional festa organitzada per
l’Associació del veïnat de les Alegries.

Passeig de cortils i vieta, 12 · blanes
reserves I CELEBRACIONS PRIVADES 972 33 11 43 / 673 14 80 41
aquamarine-blanes · www.Yap-aquamarine.Com

d’un arbre que té les seves arrels
i branques preses en sengles llibres, així com amb la il·lustració
d’un clàssic de la literatura de tots
els temps: Moby Dick.

L’associació es va crear el 2005
amb l’objectiu de conservar i restaurar l’ermita, i potenciar les festes tradicionals com a punt de trobada de petits i grans.
La jornada va començar amb la
inauguració de les noves rajoles
que es col·loquen a l’escala d’accés

a l’ermita, unes rajoles que porten
el nom de les persones i famílies
que col·laboren amb la tasca de
l’associació.
El matí va continuar amb xocolatada i sardanes a càrrec de la cobla
Santa Maria de Blanes.
Abans de la missa, es van inaugurar les obres de restauració de la
paret lateral exterior.

«Es van inaugurar les obres
de restauració de la paret
lateral exterior»
La jornada va acabar amb la representació de “La Llegenda del
Traginer” a càrrec de Quantus Teatre, i el sorteig de 12 lots de productes de la terra. yy

L’autor del grafit amb les autoritats locals. Foto: Quim Llorens

me i crear la Biblioteca Jove, segons comenta la regidora Susana
Ramajo.
Al mateix acte inaugural es va
presentar una pintura cedida a
l’Ajuntament de Blanes per l’ar-

tista Rafel Teixidó Mariné, una
obra abstracta que representa
uns joves llegint.
Nascut a Lleida fa 83 anys, Teixidó va decidir donar la seva obra
com una aportació més a la Bibli-

oteca Jove quan se’n va assabentar de la seva posada en marxa.
El proper mes de maig està previst que el vestíbul de la Biblioteca Comarcal allotgi una exposició d’aquarel·les de l’artista. yy
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«Primer Bany» històric

Primers usuaris, inauguració oficial i
ball de números
La posada en marxa de la piscina ha estat gradual. El dimarts 7
de gener, la piscina olímpica ja va
acollir els primers banyistes, persones que segueixen els cursets de
l’ajuntament i membres del Club
Natació. El dilluns dia 13, les instal·lacions van obrir les portes
al públic en general. El dimecres
15 es va fer la inauguració oficial.
L’acte va comptar amb el conseller
de la Presidència Francesc Homs,
el Secretari General de l’Esport,
Ivan Tibau, i l’alcalde Romà Codina, entre d’altres autoritats locals i
comarcals.

«El conseller Francesc Homs
va presidir la inauguració
oficial»

Foto de família abans del Primer Bany del 2014. Foto: M. A. Comas

JOAN FERRER · LLORET DE MAR
El diumenge 12 de gener la piscina olímpica de Lloret de Mar
va acollir el Primer Bany de l’any,
una acció totalment festiva després d’haver aconseguit la llargament reclamada piscina municipal coberta. Hi van participar 225
persones. 155 es van banyar a les
onze del matí. Eren les persones
que ja havien participat en alguna altra edició del Primer Bany al
mar. Els 70 restants es van banyar
una hora més tard. Es van fer dos

grups per qüestions de seguretat.
Dels 225 banyistes, deu dels habituals van acabar a la platja com
marca la tradició. Només una persona, Marc Sala i Martínez, ha
participat a les 20 edicions del Primer Bany.

«A la primera edició, hi va
haver 13 banyistes»
Les accions per reivindicar la piscina de Lloret de Mar es van iniciar ara fa 32 anys (1982). Fa 20
anys, els Amics del Primer Bany,

van decidir organitzar un bany
reivindicatiu i popular a la platja en ple mes de gener, segons recorda Francesc Marquès, vicepresident del Club Natació Lloret,
“al llarg dels anys s’hi ha implicat
molta gent. Al final, la piscina és
una realitat i un projecte molt engrescador”.

«L’any vinent el Primer Bany
es tornarà a fer al mar»
El Primer Bany es va fer l’1 de gener de 1995 amb la participació de

Recuperant forces després del primer bany, 1 de gener del 1995. Foto: Club Natació Lloret

13 banyistes. A partir de la segona edició, es va decidir fer-lo el segon diumenge de gener, un cop les
festes ja havien quedat enrere. Segons explica Marquès, “els homes
de mar de tota la vida ens van explicar que ens trobaríem amb les
minves de gener, i el temps i l’estat de la mar no ens crearia massa problemes”.

«Marc Sala i Martínez ha
participat a les 20 edicions
del Primer Bany»
En 20 anys, només un dia va nevar una mica, i en una altra ocasió,
el fort temporal va deixar la platja sense sorra i els banyistes es van
haver d’obrir pas entre els blocs de
formigó que protegien el passeig
per arribar a l’aigua. La temperatura de l’aigua del mar ha oscil·lat
aquests anys dels 10ºC als 11’5ºC.
A la piscina, era de 27’5ºC. L’any
amb més participació va ser el
2012 amb 199 banyistes.
Marquès recorda diverses anècdotes de tots aquests anys, “el primer
any de Xavier Crespo com alcalde,
i Joaquim Teixidor com a regidor
d’Esports, ens van venir a la saludar, els hi vàrem preguntar si no es

banyaven, i ens van dir que no havien portat el banyador. En teníem uns quants per sortejar, els hi
vàrem donar un. Tots dos van acabar a l’aigua. Posteriorment, van
repetir experiència”
Ara fa onze anys, la secció de Natació del Club Nàutic va batejar
una embarcació el dia del Primer
Bany, “li varem posar Santa Paciència pels anys que portàvem esperant la piscina”, recorda Marquès. Van batejar l’embarcació,
l’alcaldessa Lucia Echegoyen i la
presidenta del club, Olga Valls, “
que es va tallar al trencar l’ampolla de cava”.
L’embarcació es va posar a la venda l’endemà del Primer Bany del
2014 un cop assolida la piscina.
El Club Natació Lloret té actualment 385 socis amb 87 nedadors
federats.
El Primer Bany a la piscina ha estat “extraordinari i únic”, segons
apunta Marquès. L’any vinent es
tornarà a fer a la platja “aquest Primer Bany ja forma part de la tradició del nostre poble, per tant,
l’any vinent serà una jornada festiva a la platja amb temperatures
molt més baixes a l’aigua que les
d’aquest 2014”. yy

L’equipament esportiu Aqua&Sports compta amb una piscina de
mides olímpiques, de 50 metres, i
espais esportius distribuïts en 290
m2, que inclouen una sala de fitness, dues d’activitats dirigides i
una sala de spinning, a més dels
vestidors individuals i per a grups.
Francesc Homs va remarcar en el
seu parlament que “la piscina no
és cap luxe” i va recordar que era
una llarga reivindicació dels llore-

tencs. El conseller també va destacar que serà una instal·lació al servei dels veïns i una proposta més a
nivell turístic.

«Les instal·lacions van obrir
al públic en general el dilluns
13 de gener»
Aquest mes de gener, d’altra banda, s’ha constituït la comissió promoguda per l’oposició per analitzar l’augment del cost de l’obra.
La comissió ha convidat a declarar
Romà Codina, com a ex regidor
d’Infraestructures; Xavier Crespo,
ex alcalde; Ivan Tibau, ex regidor
d’esports; i Josep Valls, ex responsable d’Urbanisme.
També s’ha previst la presència de
diversos tècnics. La propera reunió està programada pel 7 de febrer.

«La comissió que investiga
la puja de cost s’ha posat en
marxa aquest gener»
Els grups de l’oposició volen aclarir perquè el cost de l’obra ha augmentat 1’6 MEUR i el tema no
s’ha portat a ple fins que ja s’havien executat els treballs i s’havien

Primeres classes a les noves instal·lacions. Foto: M. A. Comas

Inauguració oficial amb Homs, Tibau i Codina. Foto: M. A. Comas

de pagar, uns pagaments que han
quedat bloquejats per la majoria
del consistori.
El govern ha defensat des del primer moment que totes les obres
estan justificades en 92 actes de
seguiment. Asseguren que van ser
peticions dels bombers, compa-

nyia elèctrica i altres necessitats
del dia a dia dels treballs.
La piscina va sortir en el seu moment a concurs per 12’7 MEUR
tot i que finalment es va adjudicar
per 9’5 MEUR. Si l’empresa presenta factures per 1’6 MEUR per
obres no previstes inicialment,

l’ajuntament reclama a la constructora 974.000 euros per demores en els terminis previstos i consums fins a la recepció de l’obra.
Al no haver-hi acord, el cost final
de l’obra ha arribat als jutjats i un
jutge haurà de determinar quan
s’ha de pagar exactament. yy
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Acord entre el PSC i el PPC
de Blanes
BLANES
L’acord ha servit per desestimar les al·legacions presentades al pressupost 2014 aprovat
inicialment el desembre amb el vot de qualitat de l’alcalde; i decidir a què es dedicaran
els diners que rebrà l’ajuntament gràcies a dues resolucions que s’han conegut després de
l’aprovació inicial: subvenció de la gespa de Ca
la Guidó, pendent des de fa 8 anys –més informació a la pàgina 22- (197.623 euros); i una
aportació del PUOSC per a l’arranjament definitiu de la rambla Joaquim Ruyra (163.284 euros) per l’any 2015.
L’acord va ser especialment criticat en el ple
ordinari de gener per la regidora no adscrita, Lourdes Fàbrega; i el portaveu d’EUiAICV, Joan Salmerón. Segons Fàbrega, “el pacte
fa vergonya, és ridícul. No me l’hauria esperat mai”. Per Salmerón, “aquí s’han fet diversos
salts mortals. Una cosa és tancar acords puntuals, i l’altra a un acord per arribar al final del
mandat”. Part dels diners de la subvenció de
Ca la Guidó (150.000 euros) es dedicaran al

camp de futbol de la Ciutat Esportiva i la resta, a millorar les instal·lacions esportives municipals (47.623 euros).
L’acord fixa pactar els carrers que s’asfaltaran
els propers dos anys, millorar els accessos a Ca
la Guidó-MasCarolet, dedicar 20.000 euros a
les revisions mèdiques dels esportistes locals i
20.000 més a cultura.
També es preveu dedicar un mínim de 500.000
euros a la millora de la rambla Joaquim Ruyra, tancada al trànsit des de fa 2 anys i 4 mesos.
Per poder fer aquestes operacions es va plantejar una modificació de crèdit d’urgència. Joaquim Torrecillas, portaveu de CiU, denunciava que “tot són suposicions, no és urgent”.
Per Josep Llambí (PPC), es tracta d’un acord
de poble “van aprovar les ordenances i el
pressupost sense demanar res. Ara hi ha més
diners, i el govern ens ha convidat a repartir-los”
Per l’alcalde Josep Marigó, “els 21 regidors estan legitimats per arribar a acords i tirar el poble endavant. No cal mirar de quin color és cada persona”. yy

Futbol a la Ciutat Esportiva

El camp dels Pins podria tancar les portes aquest estiu. Foto: Joan Ferrer

BLANES
L’ajuntament ha iniciat els tràmits per poder
disposar d’un dels dos camps de futbol a la Ciutat Esportiva. Com que no es poden demanar
crèdits al banc perquè l’ajuntament està en un
procés d’ajustament, es buscarà una empresa
que faci l’obra i la mantingui. L’ajuntament pagarà una quota anual de 100.000 euros un màxim de deu anys. Un 80% dels temps d’utilització, serà municipal, i la resta per a l’empresa
concessionària.
L’alcalde Josep Marigó ha defensat l’obra per
dues raons: “les actuals instal·lacions dels Pins
són obsoletes i molts esportistes es fan mal. Si
aconseguim fer el camp, quedarà un espai lliure per ubicar la fira d’atraccions de la Festa Major”. On s’ubicava la fira és un terreny privat on
s’està construint un supermercat.
El darrer ple va aprovar amb els vots del PSC i
PPC que els tràmits els faci la Junta de Govern
Local per intentar guanyar temps, una proposta que no va agradar gens als grups de l’oposició
que voldrien tractar-ho en ple, encara que fos

extraordinari. Segons Joan Salmerón (EUiAICV) l’operació pot costar 1 milió d’euros en
deu anys al poble, “ara no és el moment de fer
aquesta obra, cal potenciar els temes socials”.
Per la regidora no adscrita, Lourdes Fàbrega,
“això és una trampa per pagar des del capítol
de despesa ordinària, i no com a una inversió”.
Salvador Tordera del PPC recorda que el manteniment dels camps dels Pins costa 87.000 euros l’any, “ara el manteniment anirà a càrrec de
l’empresa concessionària”.
Per Josep Marigó, “tenim 150.000 euros de la
subvenció de Ca la Guidó i l’objectiu és pagar el
menor nombre d’anys possible. A més, amb el
concurs segur que baixaran els preus”.
Per Joaquim Torrecillas (CIU), “tenir els dos
camps seria bo perquè ho reclamen els touroperadors. Seria una manera de potenciar l’activitat econòmica”. Torrecillas demana que es
busquin d’altres fons de finançament, “la Federació Catalana de Futbol estava disposada a pagar 50.000 euros, es pot anar a la Diputació, i el
Consejo Superior de Deportes va anunciar una
línia d’ajuts pel 2015 i 2016”. yy
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El Teatre de la Costa Brava sud vol captar
nous espectadors
BLANES / LLORET DE MAR
Aquest és el gran objectiu en aquest
primer semestre de l’any, segon de
programació conjunta entre Blanes
i Lloret, “Un teatre amb dues sales”.
L’experiència del 2013 ha estat positiva però no del tot satisfactòria,
segons el regidor de Cultura de
Lloret, Arseni Frigola, “a vegades
costa omplir les sales, especialment
amb les propostes professionals”.
A Lloret, per acostar les propostes
teatrals al públic es posa en marxa
“Lloret Espai Off ”. Constarà de tres
espectacles que es presentaran a la
Biblioteca.
La programació febrer-maig 2014
consta de 36 espectacles que s’han
dividit en tres seccions: familiars,
locals i professionals.
Com ja es va fer el darrer trimestre, hi haurà nombrosos descomptes per evitar que el tema econòmic
sigui un problema a l’hora d’anar al

teatre, segons explica la regidora de
Cultura de Blanes, Lara Torres, “ hi
haurà preus especials per a persones aturades, estudiants de teatre i
dansa, joves, persones grans, parelles lingüístiques...”
Aquest trimestre s’aposta per les
propostes musicals. L’1 de febrer es
va poder veure a Lloret de Mar el
musical “T’estimo ets perfecte, ja et
canviaré”. A Blanes s’ha programat
“Pegados” (25 de maig).
També a Blanes hi haurà Hiphop (Cube, el 14 de febrer) i Sing,
Song, Swing (25 d’abril). Finalment
es podrà seguir el Concert Desconcertant a Lloret de Mar (17 de
maig).
A nivell local, El Mirall estrenarà a Blanes “Parole, Parole” (4 i 5
d’abril) i a Lloret, Quantus Teatre, “Lisístrata” (4 d’abril). Aquestes dues obres es podran veure al
llarg de l’any tant a Blanes com a
Lloret. yy

El premi Butaca 2013 al millor musical ha obert la programació 2014
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EL FOGÓ DE LA MARINA

SALUT INFANTIL

Tots els nens haurien de fer una
activitat esportiva

Conill amb allada

Aquest espai
està disponible
per a la seva
empresa

Ingredients:
• 1 conill trossejat
• 6 grans d’all
• 1 got de vi blanc
• 1 bitxo
• Uns brins de safrà
• Farigola
• Romaní
• Oli
• Sal i pebre

T. 660 08 90 90

Dr. Josep Marès Bermúdez
Pediatra
www.ipmaresriera.cat

Salpebrem el conill i el fregim en una paella a foc suau fins que estigui daurat i el
reservem.
Traiem una miqueta d’oli de fregir del conill i a la mateixa paella fregim els grans d’all.
Els piquem en un morter juntament amb el safrà. Tornem a posar el conill a la paella,
afegim la picada d’all, la farigola, el romaní, el bitxo i el got de vi.
Ho deixem coure a foc lent fins que es redueixi la salsa i quedi espessa.

Serveis de neteja al Maresme i a la Selva

Manoli Bustamante Bustamante

Las Superlimpias

®

Qualitat i experiència al seu servei
Serveis de neteja per a:

• Particulars
• Comunitats
• Empreses
Informi’s sense compromís:
658 568 946 / 609 439 641
info@lassuperlimpias.com
www.lassuperlimpias.com

ESTÈTICA I CIRURGIA ESTÈTICA

nir
Si vols teut...
més sal

14

de febrer
dia del
client

taller de cuina sana, ecològica, macrobiòtica...
Començament immediat, places limitades! Avantatges amb la targeta client!
Av. Europa amb c. Ardales, 36 (davant Mercadona) · BLANES · T/F 972 35 91 71 · info@farmasalut.cat
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Ja tenim

calçots!

Restaurant Can Pruna

Esmorzars festius i cap de setmana (plat + beguda + café)
de 9 a 12 del matí: 6 EUROS
...
També menú diari i menú gourmet de cap de setmana
...
Cuina casolana i de mercat
Veïnat Sant Daniel, 98 • Ctra. GI-600 Km 2,200 de Tordera a Blanes
TORDERA (Barcelona)
Troba’ns a Facebook i a www.canpruna.com • T. 93 764 06 70

L’exercici físic té innumerables
beneficis per als nens i els adolescents, i per tant és molt desitjable que participin en activitats esportives. Tots els nens haurien de
poder compaginar les seves activitats educatives amb la pràctica
d’un esport, sense que sigui massa rellevant el tipus d’esport que,
d’acord amb els seus pares, acabin triant. Cal escollir una activitat esportiva per la qual el nen
mostri interès i tingui habilitats,
ja que el més rellevant és que el
nen s’ho passi bé practicant-lo.
Però cal anar en compte amb les
expectatives que de vegades els
propis nens, els pares o inclús els
entrenadors posen en els resultats
que cal aconseguir. Cal saber que
un exercici excessivament intens
o inadequat per a l’edat, pot ocasionar un increment de lesions o
fins i tot conseqüències negatives.
Per tant l’entrenament dels nens i
dels adolescents ha d’estar adaptat a les seves característiques peculiars, amb un sistema muscular i esquelètic en creixement i
més vulnerable a les lesions, i no
es poden considerar com a adults
en miniatura.
D’altra banda, el desenvolupament psicomotriu al llarg de la in-

fància també condiciona la capacitat per desenvolupar algunes
activitats que cal conèixer al preparar nens per diverses activitats esportives: fins als 7 anys els
nens tenen mancances en el seguiment d’un objecte en moviment
o per avaluar la velocitat, presentant dificultats per llançar o rebre
una pilota o fer carreres de velocitat; el bon equilibri del tronc durant la activitat física no es automàtic fins als 8 anys, i no és fins als
10 o 12 anys que madura l’atenció
selectiva o les estratègies de memòria necessàries per desenvolupar tècniques o estratègies esportives complexes. A més durant la
pubertat la gran variabilitat en el
creixement, fa que en una mateixa
edat estiguin participant o competint nens amb un desenvolupament físic molt diferent, i això
condiciona possibilitats i expectatives també molt diferents que caldria tenir en compte. No cal oblidar que la participació a l’esport
per part dels nens té una important funció educativa: el benefici
indiscutible de l’exercici, que millora les habilitats motores, la coordinació, la funció cardiorespiratòria, incrementa la despesa
calòrica diària i té efectes positius
en la composició corporal; en la
basant psicosocial millora l’autoestima, la confiança i la motivació,
aprenen a treballar en equip i tam-

bé principis fonamentals que molt
probablement permetran continuar mantenint una activitat física
o esportiva en la vida adulta. Però
si es concedeix massa importància
al fet de guanyar al competir, en
contrapartida al desenvolupament
satisfactori de les capacitats i habilitats en l’esport, o al fet de gaudir fent esport, es pot generar una
pèrdua de l’autoestima, i un fracàs
en tots aquests objectius.
En la preparació dels nens que
participen en esports de competició, cal dedicar una part de l’entrenament a l’activitat física global,

especialment si després se’ls hi
exigirà un bon rendiment durant
la competició. Tant els nens com
els adolescents haurien de realitzar exercicis aeròbics, com córrer,
ciclisme o natació, per millorar la
seva forma física i resistència, de
forma progressiva i sense arribar
a la seva resistència màxima, evitant l’entrenament excessiu. No és
fins a partir de l’inici de la pubertat (11-12 anys d’edat) que l’entrenament continuat permet aconseguir un increment significatiu de
la resistència a l’activitat física perllongada. Cal conèixer aquesta li-

mitació quan s’entrena a nens més
petits per no crear falses expectatives, i permetre un entrenament
apropiat que no ha de ser mai excessiu.
Tots els que estem implicats en la
formació dels nens i adolescents:
mestres, pediatres, entrenadors,
educadors físics, pares... i també
els nens i adolescents, hem de vetllar perquè l’esport generi una experiència positiva, divertida, educativa, i segura que actuï com un
element integrador més per a la
salut psíquica i física, ara com a
nens i després com a adults. yy

• Separaciones y divorcios
• Comunidades de propietarios
• Accidentes de tráfico
• Herencias
• Reclamaciones de cantidad
• Tramitación asuntos penales
• Asistencia al detenido
• Despidos individuales y colectivos
• Modificaciones sustanciales laborales
• Cálculo de finiquitos
• Asesoramiento integral a empresas y
autónomos

ABIERTO DE LUNES A VIERNES
de 09:00 a 13:00 y de 15:00 a 20:00 horas
C/ Abat Oliba, 7, bajo 2ª • MALGRAT DE MAR
Tel. 93 761 25 07 - 652 66 05 21 • Fax 93 765 46 79
E-mail: vlorenzo@icab.cat • www.victorialorenzoabogados.es
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Competint al màxim nivell
El CH Lloret i el Muralla Òptica Blanes juguen una temporada
més a l’OK lliga, la màxima categoria estatal de l’hoquei sobre patins. La temporada no és gens fàcil, i els dos equips han estat bona
part de la primera volta a la zona
més perillosa de la taula classificatòria.

PLANTILLES 2013-14
CH Lloret
1 Ferran Serra
3 Raúl Pelícano
4 Jordi Rodríguez
5 Marc Gómez
6 Xavier González
10 Oriol Perarnau
17 Jordi Carbó
22 Xavier Crespo
37 Víctor Crespo
55 Xavier Sulé

«Una temporada més, Blanes
i Lloret continuen entre els
grans de l’hoquei»

«Els dos equips selvatans
s’han quedat enguany sense
jugar la Copa»
L’11 de gener, ja en la recta final
de la primera part del campionat, es va jugar el derby amb victòria del Lloret per 4 a 2. El Lloret es va avançar en el marcador

Victòria belga a la 26a Cursa Mar i Murtra
a Primera, format per joves jugadors de la pedrera torderenca que
lluiten del primer al darrer minut
però que tenen les seves limitacions davant dels pressupostos molt
més importants de la majoria de
rivals. yy

BLANES / LLORET DE MAR

Manel Barceló ocupa la banqueta
lloretenca per quarta temporada.
A Blanes, va començar la lliga Miquel Umbert. Posteriorment va ser
substituït per Ricard Hernáez, i en
aquests moments dirigeix l’equip
Ramon Benito, en la seva segona
etapa al capdavant de l’equip.

Partit de màxima rivalitat a Lloret. Foto: Yoyo

(1-0) però el Blanes va remuntar
amb dos gols de Kimi Ridaura, arribant a la mitja part amb 1 a 2. A
la represa, els gols de Víctor Crespo – que ja havia fet el primer-,
Rodríguez i Pelícano, van capgirar
el marcador.
Al final de la primera volta els dos
equips s’han quedat sense jugar la

fase final de la Copa a Lleida al no
ocupar un dels vuit primers llocs
de la classificació. Amb tota la segona volta per davant, el primer
objectiu serà assolir la permanència matemàtica; i després, si hi ha
temps, proposar-se d’altres objectius.
En aquesta mateixa categoria, en-

guany sense el Shum de Maçanet,
hi ha el Tordera.

«En el derby: Lloret 4 –
Blanes 2»
En el seu retorn a la màxima categoria, el conjunt maresmenc presenta el mateix equip que jugava

Muralla Òptica
Blanes
1 Albert Daniel
2 Ferran Formatgé
3 Kilian Aguilar
5 David Plaza
6 Kimi Ridaura
7 Ruben Fernández
8 Francesc Bargalló
9 Manel Garcia
10 Jaume Llaverola

La subvenció arriba amb 8 anys de retard
BLANES
El TSJC dóna la raó a l’Ajuntament
de Blanes que reclamava una subvenció de 197.000 euros.
La sentència desestima el darrer
recurs presentat per la Generalitat, a qui l’Ajuntament va demanar una subvenció per finançar
la instal·lació de gespa artificial
al camp de futbol de Ca la Guidó
l’any 2006.

«La subvenció s’haurà demanat, reclamat i cobrat en tres
mandats»
Les obres al camp de futbol Pedro
Alia Dorado, que també modificaven el terrenys de joc tenien un
pressupost que voltava el mig milió d’euros, dels quals l’administració catalana n’havia de subvencionar un 25%.
L’octubre de l’any 2007, el consistori blanenc va rebre la resolució de la Generalitat que desestimava la petició. El Consell Català

LA MARINA 23

FEBRER DE 2014

de l’Esport va al·legar que l’Ajuntament no havia presentat tota
la documentació necessària per
obtenir-la i, més concretament,
l’acreditació conforme era el titular dels terrenys sobre els quals
s’emplaça l’equipament esportiu.
Els Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Blanes van presentar el
novembre del 2007 un requeriment perquè revisés la resolució
denegatòria. Després que el govern català va tornar a desestimar
de la petició, el juliol de l’any 2008
l’Ajuntament de Blanes va decidir
interposar un Recurs Contenciós
Administratiu.

«L’obra va costar mig milió
d’euros»
El 29 de juny de 2010, el Jutjat
Contenciós Administratiu número 4 de Barcelona va donar la raó
a l’Ajuntament de Blanes, ja que
considerava que la institució reunia tots els requisits per ser beneficiària de la subvenció.

Camp de Futbol Ca la Guidó. Foto: Ajuntament de Blanes

Amb tot, el Consell Català de l’Esport no va acceptar la sentència,
que va recórrer al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Finalment, el TSJC, a través de la

sentència número 837/2013, ha
acabat donant la raó al consistori
blanenc.
Ara, amb els diners rebuts, s’invertiran 150.000 euros al camp de

futbol de la Ciutat Esportiva i la
resta per millorar d’altres equipaments esportius de la vila, segons
acord entre PSC i PP que es va
concretar en el darrer ple. yy

BLANES
Els Fondistes de Blanes organitzen any rere any la prova a principis de gener, just després de les
festes. És el millor moment de tornar a fer esport, i si cal, rebaixar
els quilos que puguin haver comportat els àpats nadalencs.

«Tomy Kinders i Eugènia
Miró es van imposar en
categoria masculina i
femenina»
En aquesta edició hi ha hagut alguns canvis en el recorregut de
20’5 Km. S’ha modificat el traçat
a la zona de Sant Pere del Bosc, i
s’ha tornat per la baixada de Sant
Joan, el que ha permès als participants veure un bona panoràmica
de la vila. A l’arribada, també, com
a novetat, una botifarrada per a
tots els participants. Fins ara s’havia donat un entrepà fred.
La sortida i l’arribada, com aquests
darrers anys, al passeig de Mar.

En categoria masculina es va imposat Tommy Kinders de Bèlgica
amb 1h 14’07’’. La segona posició
va ser per l’atleta de l’A.A. Palamós, Enric Roura; i la tercera per
Antolí Fauria de l’Atletisme Girona.

«Hi va haver alguns canvis
en el recorregut fins arribar
als 20’5 KM»
En categoria femenina, la guanyadora va ser Eugènia Miró (A la
Menuda) amb 1h 32’06’’. Natàlia
Rey (Team Calella Triatló) va ocupar la segona plaça; i Eva Montero (Gratanúvols del Montseny), la
tercera. Un total de 846 atletes van
acabar la prova.

«Un total de 846 atletes van
acabar la cursa»
El nombre d’inscrits fregava el miler. Tots van rebre el mateix lot de
productes, un obsequi ja tradicional al final de la Mar i Murtra. yy

La Mar i Murtra al passeig de S’Abanell. Foto: Yoyo
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L’AGENDA

BLANES. FEBRER
Fins al 13
EXPOSICIÓ DE PINTURA I
ESCULTURA TONI BECERRA I JORDI
GICH
Galeria L’Arcada
Fins al 18
EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES
FOTCIENCIA10
Casa Saladrigas
Dia 6
CICLE DE XERRADES- ESPAI DE
DEBAT: Drogues, què en penseu?
A càrrec de Francesc Calvo
15.15 h Escola Joaquim Ruyra
CONFERÈNCIA: Aproximació a
l’art medieval: el Gòtic a càrrec
de Maria Àngela Sagrera
20.00 h El Centre
Dia 8
DIA D’ANDALUSIA: CÓRDOBA.
Espectacle a càrrec de la Casa
de Andalucía de Blanes
20.00 h Teatre de Blanes
Dia 9
RIALLES MUSICAL I TITELLES: El gat
amb botes. Companyia Campi
Qui pugui
17.30 h Teatre de Blanes
CAMPIONAT ZONA 1 BASE TWIRLING
Ciutat Esportiva Blanes
II CICLE DE JAZZ. CONCERT a càrrec
de Casual Meeting Quintet
19.00 h El Centre
DIA 13
S’Abanell: Sorra o roques?
6 anys després, a càrrec de
l’investigador del CEAB Rafael
Sardá i del professor José
Jiménez de la Universitat
Politècnica de Catalunya
Durant el debat també es presentarà el
llibre Hacia un nuevo modelo integral
de Gestión de Playas de Rafael Sardá.
19.30 h Casa Saladrigas
Del 14 fins al 3 de març
EXPOSICIÓ DE PINTURA MÒNICA
CASTANYS
Galeria l’Arcada
Dia 15
CONCERT: Agrupació Artística
Aragonesa de Blanes a benefici
de L’associació d’Esclerosi
Múltiple i Associació de
Parkinson
18.00 h Teatre de Blanes
Dia 20
CICLE DE XERRADES- ESPAI DE
DEBAT: Internet i les xarxes
socials, a càrrec d’Alexandre
Maset
15.15 h Escola Joaquim Ruyra
Dia 21
Presentació del llibre “Els nous
blanencs. Joves i immigració”
d’Aitor Roger
19:00 Presentació del llibre a càrrec
d’Èric Bertran al Centre Catòlic
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LLORET DE MAR. FEBRER
20:00 Inauguració de l’exposició a la
Casa Saladrigas (Es podrà visitar fins al
9 de març)
Dia 23
3r DUATLÓ POPULAR. Club Triatló
Blanes
8.00 h Ciutat Esportiva Blanes
RIALLES TEATRE CÒMIC. GOMAGOM
Companyia Chapertons
17.30 h Teatre de Blanes
Del 28 al 5 de març
CARNAVAL 2014
BIBLIOTECA COMARCAL
· Dies 8 i 15 a les 10.00 h
NASCUTS PER LLEGIR: Taller
Explicar contes: Què, qui, on,
quan, per què, per a què i com?
· Dia 13 a les 20.00 h
DIJOUS DE LLETRES I MOTS: La
montaña mágica, de Thomas
Mann
· Dia 18 a les 17.00 h
XERRADA: Com estimar sense
renunciar a tu mateix, amb la
Sra. M. José Romero Gallardo.
Organitza: SIAD
· Dia 22 a les 10.30 i 12.30 h
TALLER INFANTIL: Pentinats de
contes amb Taleia Cultura
· Dia 25 a les 20.00 h
AULA BLANES: El jocmotor
i l’esport: recursos pel
creixement personal, amb la
Raquel Font (Euses)
· Dia 27 a les 20.00 h
CICLE DE CONFERÈNCIES EN MOTIU
DEL 50 ANIVERSARI DELS PREMIS
RECVLL amb Carles Duarte
CIUTAT ESPORTIVA BLANES
· Del 3 de febrer al 27 de juny
Activitats dirigides. Jo em
cuido!
CASAL CÍVIC CAN BORELL
Activitats per a tothom:
cursos, tallers, conferències,
exposicions
MORRALLA, ESPAI JOVÉ
Casal dels joves de Blanes
Tallers, cursos, sala de
concerts, gimnàs, etc.
CENTRE EXCURSIONISTA DE BLANES
SORTIDES
· Dia 6 a les 21 h
Assamblea de socis al Centre
· Dia 16
Alta Muntanya: El Taga
· Dia 16
Senderisme: Carrerada de
Sant Pere de Rodes
· Dia 21
Reconeixement a Jordi Tosas
al Teatre
· Dia 23
Alta Muntanya: Balandrau o
Pic de la Dona

Agenda facilitada per l’ajuntament de blanes

AS. ESTIMEM LES ERMITES
· Cada diumenge de 10.00 a 13.00 h
Visites a l’Ermita de Sant Joan i
Sant Francesc
CLUB HOQUEI BLANES. OK LLIGA
· Dia 18 a les 21.00 h
Muralla Òptica Blanes H.C.
Conaisa LICEO
CLUB ESQUÍ BLANES
Sortides a esquiar amb autocar
· Dia 9
Sant Pere dels Forcat
· Dia 16
Formigueres
· Dia 23
Porté-Puymorens
CLUB TENNIS BLANES
Lliga matinal i migdia de pàdel i
setmanal i caps de
setmana de tennis
C. ESTUDIS IOGUICS SURYANAMASKAR
· Els dilluns, dimecres i divendres a les
20.30 h i dilluns , dimarts i dijous a les
19.30 h a Can Fonsu
Classes de Ioga
(C .Serrallarga, 2. Tel. 972 330 513)
ESPAI INTEGRATIU BLANES
· Els dies 12, 19 i 26 a les 19.30 h
Classes de meditació
(C. de l’Or, 2 tel. 655 940 092)
AS. NATURISTA PORTAL DE SALUT
Ioga, meditació, dansa oriental
i altres activitats
(C. Alberes, 49. Tel. 972 333 979)
PRIMER CASINO DE BLANES
CICLE DE CONFERÈNCIES Arts i
oficis en la vila de Blanes
DISSENY URBANÍSTIC DE JARDINS
PÚBLICS I PRIVATS
· Dia 13
Projecte paisatgístic: Passeig
de Mar de G. Naberhaus.
M.A. Sagrera
· Dia 20
Cases amb jardí, Cel Obert,
Lluís Amat
GRUP DE TEATRE EL MIRALL
· Fins al 6 de maig
Taller d’iniciació a la
interpretació teatral. Sala
d’assaig del Teatre

DIA 7
RACÓ DELS CONTES: «INDIANS AND
COWBOYS»
18.00 h Biblioteca Municipal
PINTURES DE NEUS DALMAU
9.00-14.00 h /16.00-20.30 h
Biblioteca Municipal

VISITA GUIADA AL MUSEU DEL MAR
EXPOSICIÓ TEMPORAL
17.00 h Museu del Mar
“ROBATORI AL MUSEU”
Joc de pistes adreçat a nens de 7
a 11 anys
18.00 h Museu del Mar

DIA 8
FIRA ALIMENTÀRIA DE PRODUCTES
ARTESANS
10.00-20.00 h Plaça de la Vila
RACÓ DELS CONTES: «EL GEGANT I
EL REI» A càrrec de la Cia. Albert
Estengre
11.30 h Biblioteca Municipal
VISITA GUIADA AL MUSEU DEL MAR
EXPOSICIÓ TEMPORAL
17.00 h Museu del Mar
“ROBATORI AL MUSEU”. Joc de
pistes adreçat a nens de 7 a 11
anys acompanyats d’un adult
18.00 h Museu del Mar

DIA 23
CONCENTRACIÓ DE VEHICLES
CLÀSSICS
9.00-10.30 h Plaça Pere Torrent
IX FESTIVAL INTERNACIONAL
“CATALUNYA-PAÍS DEL GAT I LA
LLUNA”
Desfilada “CAT Parade” (12.30 h)
Exposició de dibuix, pintura, arts
decoratives
Casa Russia
Concurs Festival de dansa i cant
11.00 h Plaça de la Vila
GRAN CONCERT DE GATS
16.00 h Teatre Municipal
BALL DE GATS DE CARRER
ELECCIÓ DE LA REINA DEL FESTIVAL
20.30 h Hotel Guitart Central Park

DIA 9
FIRA MERCAT DE BROCANTERS I
COL·LECCIONISTES
TROBADA VEHICLES CLÀSSICS
9.00-14.00 h Plaça Pere Torrent
DIES 13 -28
EXPOSICIÓ LLIBRES PARLATS: 3 ANYS
DE PRESENTACIÓ DE LLIBRES
Biblioteca Municipal
DIA 15
RACÓ DELS CONTES: «EL MEU
HÀMSTER ÉS D’AMSTERDAM»
A càrrec de la Cia. Borinot Groc
11.30 h Biblioteca Municipal
VISITA GUIADA AL MUSEU DEL MAR
EXPOSICIÓ TEMPORAL
17.00 h Museu del Mar
“ROBATORI AL MUSEU” Joc de
pistes adreçat a nens de 7 a 11
anys acompanyat d’un adult
18.00 h Museu del Mar
DIA 16
TEATRE INFANTIL: “LA BELLA I LA
BÈSTIA”
17.00 h Teatre Municipal
DIA 21
RACÓ DELS CONTES: «El Petit
Príncep” en francès i “Tepem ,
Tepemo k” en rus
CELL Centre d´estudis de
llengües
18.00 h Biblioteca Municipal

DIA 24
“Festival Open Spain”
17.00 h Palas Atenea de Guitart Hoteles
DIES 24-26
PROJECCIÓ DE PEL·LÍCULES
DEDICADES ALS GATS CONCURS
CINEMATOGRÀFIC “CATMANIAC”
21.00 h Casa Russia
DIA 26
“Festival Open Spain”
18.00 h Palas Atenea de Guitart Hoteles
DIA 28
GRAN FESTA LLIURAMENT DE PREMIS
I CLOENDA DEL IX INTERNACIONAL
“Catalunya-País del Gat de Lluna”
21.00 h Casa Russa
CARNAVAL 2014: DISFRESSES ALS
LLOCS DE TREBALL
10.00-13.00 h
CARNAVAL 2014: ARRIBADA DEL
CARNESTOLTES
18.30 h El Puntet – Plaça de la Vila
Sopar popular ofert
per el Xino -Xano de botifarra
amb mongetes
Plaça de la Vila

DIA 22
RACÓ DELS CONTES: «CONTES QUE
FAN BULLIR EL CALDER DE LA IAIA
MARIA» A càrrec de la Cia. Eva
González
11.30 h Biblioteca Municipal

Agenda facilitada per l’ajuntament de LLORET DE MAR

COMARCAL. FEBRER
Dies 7, 8 i 22
Malgrat de Mar
Curs d’iniciació a la Història
contemporània
18.00, a l’Ateneu El Rovell
Dies 7, 14, 21 i 28
Calella
15è Cafè Jazz a diversos escenaris
de la ciutat
22.00 h
Dia 8
Tordera
Cicle familiar amb “FROZEN. El
regne del gel”
18.00 h, al Clavé
Dies 8 i 9
Mataró
Fira de l’Arbre i la natura
Al Parc Central

Dies 9 i 16
Pineda de Mar
35è Concurs de Teatre per a
Companyies Amateurs
18.00 h, al Centre Cultural i
Recreatiu
Dies 9, 16 i 23
Calella
XL Concurs de teatre Amateur,
premi Ciutat de Calella
18.30 h, a l’Orfeó
Dies 9, 16 i 23
Santa Coloma de Farners
Concurs de Teatre Amateur Rafael
Anglada
18.15 h, al Teatre Catalunya

Dia 11
Pineda de Mar
Club de lectura de novel·la negra
20.00 h, a la Biblioteca Serra i
Moret
Dia 16
Tordera
Adreça desconeguda amb Lluís
Homar i Eduard Fernández
19.00 h, al Clavé
Dia 17
Tordera
Balls tradicionals
21.30 h, al Clavé
Dia 23
Pineda de Mar
Vermut & jazz a Can Comas a càrrec
de l’Escola Municipal de Música
12:00 h

Agenda facilitada per ràdio marina

Farmàcies de guàrdia
BLANES
Febrer
• Dissabte, 1 ADELL
• Diumenge, 2 PUJOL
• Dilluns, 3 OMS
• Dimarts, 4 BARTRINA
• Dimecres, 5 SUREDA
• Dijous, 6 ALTIMIR
• Divendres, 7 TURON
• Dissabte, 8 MORELL
• Diumenge, 9 GUILLEM
• Dilluns, 10 GRIMA
• Dimarts, 11 ADELL
• Dimecres, 12 ADELL
• Dijous, 13 PUJOL
• Divendres, 14 OMS
• Dissabte, 15 BARTRINA
• Diumenge, 16 SUREDA
• Dilluns, 17 ALTIMIR
• Dimarts, 18 TURON
• Dimecres, 19 MORELL
• Dijous, 20 GUILLEM
• Divendres, 21 GRIMA
• Dissabte, 22 ADELL
• Diumenge, 23 ADELL
• Dilluns, 24 PUJOL
• Dimarts, 25 OMS
• Dimecres, 26 BARTRINA
• Dijous, 27 SUREDA
• Divendres, 28 ALTIMIR

LLORET DE MAR
Adreces i telèfons
FARMÀCIA ADELL
C. Muralla, 36
Tel. 972 330 491
FARMÀCIA PUJOL
Pl. Ntra. Sra. del Vilar, 6
(Pl. Església dels Pins)
Tel. 972 330 465
FARMÀCIA OMS
C. Nou, 8
Tel. 972 352 459
FARMÀCIA BARTRINA
Av. Joan Carles I, 4
Tel. 972 331 978
FARMÀCIA CASAMOR
Pg. de Dintre, 3
Tel. 972 330 069
FARMÀCIA ALTIMIR
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

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.

Febrer
• Dissabte, 1 CÀNOVES
• Diumenge, 2 M. TALLADA
• Dilluns, 3 BORRÀS
• Dimarts, 4 LLADÓ
• Dimecres, 5 I. ESPINET
• Dijous, 6 A. I M. MARTÍNEZ
• Divendres, 7 PERPINYÀ
• Dissabte, 8 C. CABAÑAS
• Diumenge, 9 MAZÓ
• Dilluns, 10 M. CABAÑAS
• Dimarts, 11 J. MARTÍNEZ
• Dimecres, 12 FÀBREGAS
• Dijous, 13 E. TALLADA
• Divendres, 14 BASTÉ
• Dissabte, 15 M. TALLADA
• Diumenge, 16 BORRÀS
• Dilluns, 17 LLADÓ
• Dimarts, 18 I. ESPINET
• Dimecres, 19 A. I M. MARTÍNEZ
• Dijous, 20 PERPINYÀ
• Divendres, 21 C. CABAÑAS
• Dissabte, 22 MAZÓ
• Diumenge, 23 M. CABAÑAS
• Dilluns, 24 J. MARTÍNEZ
• Dimarts, 25 FÀBREGAS
• Dimecres, 26 E. TALLADA
• Dijous, 27 BASTÉ
• Divendres, 28 CÀNOVES

Adreces i telèfons
FARMÀCIA BASTÈ
Camí de l’ Àngel, 22
Tel. 972 371 075
FARMÀCIA CÀNOVES
C. Sant Pere, 76 B
Tel. 972 367 960
FARMÀCIA M. TALLADA
C. Just Marlès, 5
Tel. 972 372 868
FARMÀCIA BORRÀS
C. M. Aurèlia Campmany, 2-4
Tel. 972 377 403
FARMÀCIA LLADÓ
Av. Passaperas, 17-23
Tel. 972 376 412
FARMÀCIA A. MARTÍNEZ
C. Sant Pere, 6
Tel. 972 364 379
FARMÀCIA PERPINYÀ
C. Joan Baptista Lambert, 34
Tel. 972 365 877
FARMÀCIA C. CABAÑAS
Av. Amèrica, 27
Tel. 972 365 798
FARMÀCIA MAZÓ
C. Venècia, 75
Tel. 972 366 155
FARMÀCIA M. CABAÑAS
Av. Just Marlès, 66
Tel. 972 365 796
FARMÀCIA J. MARTÍNEZ
C. Emili Martínez Passapera, 9
Tel. 972 346 187
FARMÀCIA FÀBREGAS
Ctra. de Vidreres, 123-A
Tel. 972 362 206
FARMÀCIA E. TALLADA
Av. Catalunya, 6
Tel. 972 369 303
FARMÀCIA I. ESPINET
C. del Carme, 46
Tel. 972 365 047

DE 8.30 A 22.00 H
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TRANSPORTS PÚBLICS

Can Borell ha estat el darrer sector de Blanes que ha acollit un gran
creixement urbanístic. En menys de quatre dècades el paisatge ha canviat totalment com es pot veure comparant les dues imatges. D’una
casa de pagès, a grans blocs de pisos o cases unifamiliars. De camins
de sorra, a carrers amb un intents trànsit les 24 hores del dia. Abans,
eren els afores, ara és una zona amb tot tipus de serveis i equipaments.

Can Borell. 1976. Fons: Juli Barber. Arxiu Municipal de Blanes (AMBL)

Rodalies 1

MIREM ENRERE
Blanes
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Blanes g Barcelona
Feiners: 6.05 - 6.17 - 6.33 - 6.48 - 7.05 - 7.17 - 7.35 - 7.47 - 8.17 - 8.48 - 9.16 - 9.47 - 10.17 - 10.47 - 11.17 - 11.47 - 12.17 - 12.47 - 13.17 - 13.47

- 14.13 - 14.46 - 15.16 - 15.47 - 16.16 - 16.47 - 17.16 - 17.47 - 18.16 - 18.47 - 19.16 - 19.46 - 20.13 - 20.44 - 21.15 - 21.55

Festius: 6.03 - 6.33 - 6.53 - 7.03 - 7.33 - 8.03 - 8.33 - 9.03 - 9.33 - 10.03 - 10.33 - 11.04 - 11.36 - 12.07 - 12.36 - 13.07 - 13.36 - 14.00 - 14.33 - 15.03

- 15.33 - 16.03 - 16.34 - 17.07 - 17.36 - 18.07 - 18.32 - 19.03 - 19.33 - 20.03 - 20.33 - 21.03 - 21.44

Blanes g GIRONA
Feiners (TRANSBORD: MAÇANET-MASSANES): 7.16 - 8.16 - 9.15 - 10.15 - 11.16 - 12.16 - 13.16 - 14.14 - 15.15 - 16.15 - 17.15 - 18.15 - 19.15 - 20.14

- 21.12 - 22.18

autobusos

FESTIUS (TRANSBORD: MAÇANET-MASSANES): 7.45 - 9.45 - 10.45 - 11.37 - 13.37 - 14.44 - 15.44 - 16.44 - 17.37 - 18.42 - 19.44 - 20.45 - 21.44 - 22.13

Can Borell 2014. Foto: Yoyo

Lloret g Estació de Renfe (Blanes)
TOTS ELS DIES: 6.40, 7.00, 7.20 - 21.15 (cada 30 minuts)
Estació de Renfe (Blanes) g Lloret
TOTS ELS DIES: 7.00, 7.20 - 22.50 (cada 30 minuts)
Lloret g Blanes centre g estació de renfe (Blanes)
Feiners: 7.15 - 20.55 (cada 20 minuts) / Festius: 8.00 - 21.00 (cada 30 minuts)
estació de renfe (Blanes) g Blanes centre g Lloret
Feiners: 7.00 - 21.00 (cada 20 minuts) / Festius: 8.00 a 21.00 (cada 30 minuts)

LLORET DE MAR

L’evolució de la plaça de la Magnòlia, actualment plaça dels Germans
Maristes, ha estat notable. L’únic element que encara es pot identificar
és la Magnòlia monumental, present a les dues instantànies.
Els Maristes van deixar Lloret en temps de guerra. Posteriorment
l’antiga escola es va habilitar com a mercat municipal.A la foto del
1918 es poden veure els alumnes amb els “hermanos” com se’ls anomenava antigament, davant de l’escola en època nadalenca.

Lloret (Estació de bus) g

Barcelona

5.00 - 07.00 - 8.00 - 9.00 - 10.00 - 11.00 - 12.00 - 14.00 - 15.00 - 16.00 - 17.00 - 19.00
Barcelona g

Lloret (Estació de bus)

8.45 - 10.45 - 11.45 - 12.45 - 14.45 - 15.45 - 16.45 - 17.45 - 18.45 - 19.45 - 20.45 - 21.00
Blanes (Estació de bus) g Barcelona
Feiners: 9.45 - 14.30 / Festius: 9.45 - 17.15
Barcelona g Blanes (Estació de bus)
Feiners: 9.00 - 17.30 / Festius: 11.00 - 17.30 - 18.30
Blanes (Estació de bus) g Girona
Feiners: 6.30 - 7.05 - 7.30 - 8.15 - 9.00 - 11.00 - 14.00 - 15.45 - 18.40 / DISSABTES FEINERS: 8.15 - 9.00 - 15.45 / DIUMENGES I FESTIUS: 8.15
Girona (Estació de bus) g Blanes
Feiners: 8.30 - 11.30 - 13.15 - 14.30 - 15.15 - 17.30 - 19.00 - 20.00 / DISSABTES FEINERS: 13.15 - 19.00 / DIUMENGES I FESTIUS: 18.30
Lloret (Estació de bus) g Girona
Feiners: 6.30 - 7.30 - 8.30 - 9.00 - 9.30 - 10.00 - 11.00 - 12.00 - 13.30 - 14.15 - 15.30 - 16.15 - 17.30 - 18.30 - 19.30
Dissabtes feiners: 7.30 - 8.30 - 9.30 - 12.00 - 15.30 - 19.30 / Diumenges i festius: 8.30 - 9.00 - 9.30 - 15.30 - 19.30
Girona (Estació de bus) g Lloret
Feiners: 7.45 - 8.30 - 9.30 - 10.00 - 12.15 - 13.15 - 14.30 - 15.00 - 16.30 - 17.00 - 17.30 - 18.30 - 19.30 - 20.30
Dissabtes feiners: 8.30 - 11.00 - 13.15 - 17.00 - 17.30 - 20.30 / Diumenges i festius: 10.00 - 17.00 - 17.30 - 20.30

Alumnes dels Germans Maristes, davant de l’escola, 1918. Col·lecció Josep Valls i Roca

MASIA DE L’ANY 1968

Us ofereix sopar i ball amb música en directe,
totes les nits dels dissabtes,
amb músics i menús diferents cada setmana
o si ho prefereixes ball més copa de cava.
Sopar a les 21 h, inici ball a les 23 h
i fi de festa a les 2 h
Veïnat Sant Daniel, 99 · TORDERA
(Ctra. GI 600, rotonda C32 direcció El Vilar - Sant Daniel)
www.calamariarestaurant.com · restaurantcalamaria@hotmail.com

Reserves tel. 93 764 08 05 i 93 764 09 34

Plaça del Germans Maristes - 2014. Foto: M. A. Comas
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ENTRETENIMENTS
AUTODEFINITS DE PEL·LÍCULA 13X11. without love
Proposta de Jep Ferret www.crucigramaexpres.cat

MOTS ENCREUATS 13X13. PERSONAL I INTRANSFERIBLE

Proposta de Jep Ferret www.crucigramaexpres.cat
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ANUNCIS PER PARAULES

Del 10 al
22 de febrer

50% dte.

en tractaments
estètics
(depilació, manicura, pedicura,
massatge relaxant,tractaments
facials i corporals)

Informàtic titulat amb més
de 8 anys d’experiència en el sector
s’ofereix per: reparacions a domicili,
taller i empresa propis, preus anticrisi
facturats per minut des de 4€/10 min.
També venda d’equips nous, portàtils i
servei a empreses. T. 650 906 730
www.mcsinformatics.net

SOFÀ LLIT DE MOLLES A LA VENDA
Pràcticament nou. Ideal per quan et
visiten els amics i vols que tornin. Es fa
un llit de matrimoni d’1,20 m ample x
1,85 m llarg, el matalàs és de molles, el
somier de fusta i l’estructura de ferro.
150 €. T. 636 49 09 40
nevera general elèctric, no
frost, 4 calaixos, 185x60 cm. 139 €.
Paquita, t. 686 668 942. Malgrat de Mar.

Av. Europa, 43 · T. 972 35 99 27 · BLANES

ENTRETENIMENTS. SOLUCIONS

Es venen alforges universals
per a moto Protex. Extensibles i
impermeables. Vàlides per a tot tipus
de motos. Tenen un sol ús. Preu 50€.
Tel. 650 45 01 50
BARRES SOSTRE ORIGINALS SEAT
Tancament amb clau i accessori
portaesquí per a 6 parells, es ven
per 70€, possibilitat de canvi per
portaesquís magnètic. T. 660 08 90 90

Habitació Infantil, fusta massissa
amb canviador, 110 cm d’ample, 3
calaixos molt amples i porta amb
prestatge. Armari de 200x110 cm, 2
portes, penjadors+prestatges+calaix
inf. Bressol convertible en llit de 140x70
cm. Inclou prestatge, mateixos motius.
Fins a 20 km de Blanes transport inclòs.
Urgeix vendre per canvi de dormitori.
299 €. T. 660 08 90 90

REPAREM MÒBILS i tablets. LCD,
pantalles trencades, connectors...
www.mcsinformatics.net
T. 650 906 730
COMENÇA A GUANYAR DINERS
DE MANERA FÀCIL. Cursos de
borsa. Aprèn a interpretar les senyals
que marquen la diferència d’una
bona inversió. Gràcies a un sistema
d’indicadors en només 21 h faran de tu
un autèntic guru de les finances. Truca al
972 33 21 39 i t’informaré. Una trucada
no et val res, i hi pots guanyar molt.

PROFESSOR de matemàtiques i
física dóna classes personalitzades
d’ESO i Batxillerat. Proves d’accés
a la Universitat i FP. Atenció
individualitzada, màx. 2 alumnes
alhora. T. 663 019 238. Blanes

ES VEN MÀQUINA EXPENEDORA DE
COCA-COLA ANTIGA
Totes les peces originals, amb
moneder i el motor funciona. 450 €
(Negociables). T. 658 97 45 13
Venc 2 encenEdors amb bany
d’or Dupont de senyor i senyora i una
jaqueta de pell girada (ante), folrada
amb pell color marró. Preu: 300€
(negociables). T. 673 553 729 (M.
Teresa)

ES VEN YAMAHA XMAX 250CC
Color vermell metal·litzat, 1 sol
propietari, escrupolosament cuidada,
revisions fetes al concessionari Oficial
Yamaha de Blanes. Tancada en garatge
privat. Pneumàtics Michelin i ITV
acabada de passar. 2100 €.
T. 660 08 90 90
ES VEN LLIT AMB MOTOR
i matalàs marca Lider, molt ben
conservat, ideal persones amb poca
mobilitat. 475€.T. 690 090 212 Blanes.

El teu anunci a partir de

3,60€

Contracta’l a Printcopi
Pl. dels Dies Feiners · BLANES

(darrere l’Ajuntament)

ENTREVISTA

«Cal trobar una fórmula perquè Santa
Cristina es pugui visitar tot l’any»
ga ermita són dels segles IX i X, és
a dir, la construcció era preromànica, molt més antiga del que sabíem. L’ermita que hi havia en el
paratge de Santa Cristina és anterior a Les Alegries (1079). Hi havia culte i s’enterrava gent. Els especialistes continuen treballant i
les anàlisis amb Carboni 14, ens
donaran més dades.

JOAN FERRER I BERNAT
El 16 de març se celebrarà l’Aplec
dels Perdons a Santa Cristina.
Com és habitual es presentaran les
quatre Obreres del 2014. Aquest
any, però, hi haurà més novetats.
L’Obrer Major, Salvador Palaudelmàs, deixarà el càrrec després de
vuit anys. Palaudelmàs, que ja va
ser obrer secretari del 1980 al 84,
passarà a ser un soci més de l’entitat.
Salvador, què ha suposat ser
Obrer Major aquests darrers vuit
anys?
Una experiència única i realment
enriquidora. He pogut viure Santa Cristina des de dintre, el dia a
dia de l’ermita, del paratge i això
és una gran oportunitat pels que
estimem les coses del poble.
El moment més complicat, la inclusió en el PEIN de Pinya de
Rosa?
En vuit anys passen moltes coses,
però aquesta va ser una batalla
llarga i dura perquè ens enfrontàvem a una administració poderosa com era la Generalitat.
La multitudinària manifestació
de l’Aplec dels Perdons del març
del 2007, tota una fita històrica?

Palaudelmàs amb l’ermita de Santa Cristina de fons. Foto: M. A. Comas

Si disposes del suport moral del
poble, les entitats i els polítics locals tens una gran seguretat per
tirar endavant la lluita. Al final va
ser una gran satisfacció aconseguir que Lloret pugui seguir gestionant directament el paratge tal
i com s’ha fet durant segles.
Altres camps de treball?
Mantenir i potenciar les tradicions
i difondre tot el que es fa i significa Santa Cristina amb la col·locació d’un gran rètol explicatiu a la

finca, fulletons en cinc idiomes o
la publicació de diversos llibres.
A nivell d’obres: arreglar la coberta, recuperar el refugi dels pescadors, tancar la finca a les nits per
evitar bretolades, el mirador de
Sorolla, millorar els camins...
En el darrer número de La Marina parlàvem de la descoberta d’una tomba del segle X. Més
novetats?
Ara ja podem assegurar que les
restes arqueològiques d’una anti-

Fa uns anys es va presentar un
projecte d’equipament cultural.
Per què no ha prosperat?
Vam posar a debat un equipament cultural enderrocant l’antic
hotel. L’obra i el manteniment tenien un cost molt elevat, i ara per
ara és inviable. També es va plantejar recuperar el servei d’ús hoteler o de restaurant. Hi va haver
molta polèmica entre els socis de
l’entitat i va quedar aturat. És un
patrimoni de l’Obreria que està en mal estat i s’hauria d’actuar.
Caldria trobar una fórmula perquè Santa Cristina es pugui visitar tot l’any en un horari ampli.
El pi de la plaça és un dels elements emblemàtics del paratge.
Com el tenim, perquè fa temps
que està apuntalat?
Arran del gran temporal de Sant
Esteve, es va desequilibrar deu
centímetres. Es va protegir i a l’es-

tiu següent es va treure la protecció. Es va tornar a desviar i per
tant, el puntal s’ha de mantenir.
El 16 de març es presentaran les
noves obreres. Fins ara, totes les
noies que ho demanaven, un any
o altre ho podien ser. Sembla que
aquest 2014 això no serà així.
Es pot ser obrera i protagonitzar
el Ball de Plaça dels 16 als 22 anys.
Fins ara tothom que ho anava demanant, un any o altre era escollida. Aquest 2014 s’han presentat
sis noies que tenen 22 anys –totes
feia sis o set anys que ho demanaven- i només quatre seran obreres. És una llàstima però no podem incrementar l’edat.
Moltes vegades s’ha parlat de la
rivalitat entre Blanes i Lloret sobre la propietat del paratge (venda per un plat de cargols o enfrontaments a cops de pedres).
Aquests darrers anys, almenys
la relació i els intercanvis amb
l’Obreria del Vilar ha estat molt
bona.
Els temps han canviat. Les velles
rivalitats ja són història. Ens va
fer molta il·lusió que pel mil·lenari de la coronació de la Mare de
Déu del Vilar, portessin la imatge
de la verge des de Blanes en processó fins a Santa Cristina. yy

8 de febrer
NIT DEL CAVA

Ball amb el grup BOOGIE WOOGIE
Degustació de cava. Durant el sopar es realitzarà
el sorteig d’una visita guiada i un lot de
productes de cava.
15 de febrer

NIT DELS ENAMORATS

Concert de tarda a les 17 h i després sopar amb
ball amb l’orquestra MARAVELLA. Durant el sopar es realitzarà
el sorteig d’un cap de setmana romàntic per a dues persones
a l’hotel Guitart Central Park.

22 de febrer

GRAN FESTA D’ANDALUSIA

Constantí Ribalaigua, 7
LLORET DE MAR
T. 972 34 70 00
reservas@guitarthotels.com
guitarthotels.com

Gaudeix de la festa a la nostra sala Palas Atenea.
Gran ball, animació i magníques actuacions d’Andalusia.

1 de març

NIT DE LES DISFRESSES

Ball amb l’orquestra PARIS LA NUIT. Gran festa dels pirates.

