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Pou al descobert al final de S’Abanell. Foto: Yoyo

Els experts del CEAB-CSIC i UPC
proposen una solució integral a la
platja de s’Abanell. Aquesta hauria de tirar endavant entre tots els
agents implicats de manera coordinada i consensuada tractant

els aspectes recreatius, de protecció i naturals. Actualment només
hi ha solucions puntuals i pensades bàsicament des de la vesant
recreativa. En aquests moments
la situació més delicada es viu a

Ràdio Marina,
25.000 oïdors
segons l’EGM
L’emissora emet des del 100.3
i el 96.2 de la FM

Informació p. 4

la desembocadura de La Tordera,
zona que ha quedat sense platja i
amb els antics pous de la dessalinitzadora al descobert. Segons els
experts, “la bocana de la desembocadura de la Tordera ha de tor-

nar ser funcional. S’ha d’obrir. Ara
està plena d’obstacles”. Les actuacions han de ser a curt i llarg termini. En tot cas, reconeixen que
“no hi ha solucions miraculoses”.
Més informació p. 16-17

Homenatge a
Jordi Tosas i èxit
de Xavi Marina

Els dos esportistes
porten el nom de
Blanes arreu del món

Visca el rei Carnestoltes!

Rua de Lloret de Mar. Foto: M. A. Comas

Disfresses al carrer i a la feina, activitats infantils, balls, rues, àpats
populars...
Aquests han estat, un any més,
els ingredients del carnaval 2014.
A Lloret de Mar hi ha hagut dues
rues, i a Blanes, una.
Per tercera vegada consecutiva,
Blanes, Lloret de Mar i Tossa de
Mar s’han unit per promocionar
l’esdeveniment de manera conjunta sota la marca “Carnaval de
la Costa Brava sud”.
Més informació p. 8
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L’Editorial
“Autopista” insuficient
L’antiga A-19 de Mataró a Barcelona, primera autopista de peatge d’Espanya, convertida en C-32 i allargada fins a Tordera, actualment queda tallada un cop sobrepassada la carretera GI-600
a l’espera d’una futura extensió fins a Maçanet per enllaçar amb
l’A-7.
El traçat i la història de l’autopista tenen semblances amb el tren.
El primer tren a Espanya també va ser la línia Mataró- Barcelona, estrenada l’any 1848. El tren també va acabar fent la línia
de l’interior que es va trobar amb la “línia de la costa” a Maçanet-Massanes.
La repetició de l’esquema, però, trigarà una mica perquè el tram
que falta encara no té data ni pressupost.
De moment enllaçarà amb una extensió fins a Lloret que s’esperava que suavitzés les mancances viàries de la important població turística. La notícia de la seva ridícula dimensió, amb un sol
carril per cada sentit, cau com una galleda d’aigua freda sobre les
esperances generades.
Una altra vegada la nostra comarca té motius per sentir-se
menystinguda. Al greuge de suportar les dificultats de la carretera de Blanes a Lloret amb un trànsit excessiu per a la seva capacitat, hem de sumar-hi la gasiveria d’una “autopista” amb un carril
per banda per arribar a Lloret de Mar, una població que fa dècades que aporta molt valor afegit a l’economia gràcies a la seva potent activitat turística. Com ha dit l’alcalde Codina, aquesta versió reduïda de branca viària és un “error”.
Un error que Lloret no es mereix. yy
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Premien una iniciativa de
l’Institut Coll i Rodés

Segons l’avantprojecte que ha
redactat la concessionària Abertis, que es farà càrrec de l’obra, la
calçada s’estrenyerà i, dels dos carrils actuals, en passarà a tenir un.
L’alcalde de Lloret de Mar, Romà
Codina, ho ha qualificat “d’error”
i tem que acabarà passant com
amb l’eix transversal, que a la llarga s’haurà d’acabar desdoblant.

«L’alcalde de Lloret ho
considera “un error” i preveu
que s’haurà de desdoblar
com l’Eix»

LLORET DE MAR
Els Mobile Learning Awards
premien setze iniciatives de
centres educatius catalans.
El jurat ha destacat la qualitat
dels treballs en les dues modalitats, micronarracions audiovisuals, que distingeix vídeos fets
per alumnes sota el lema ‘L’escola del demà’; i experiències educatives amb dispositius mòbils,
que s’ha estrenat aquest any. Els
treballs guanyadors situen realitat augmentada, robots, efectes especials i dispositius mòbils
a l’escola del futur. Aquest curs
s’han presentat més de 250 treballs, el doble que el 2013.
L’institut lloretenc ha guanyat el

Telèfons d’interès

primer premi de la categoria de
micronarracions d’alumnes de
batxillerat, amb el treball “L’educació amb mòbil. Tot en un”. Segons explica la professora Glòria Rigau, “El curtmetratge d’un
minut i mig de durada, mostra
el panorama de l’escola del demà, en què figures de plastilina
es fusionen amb els dispositius
mòbils per mostrar el camí de la
integració digital”.
Rigau valora molt positivament
que “després del treball fet a
l’aula, s’hagi aconseguit aquest
reconeixement”.
Els cinc alumnes premiats són:
Vanessa Romero, Víctor Machado, Aïna Vega, Mònica Miguel
i Sara Barragán. Com a premi,

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
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

972 353 264
061
972 348 130

han rebut una tauleta per a cada
membre del grup i la seva professora.
La cerimònia d’entrega dels premis s’ha dut a terme durant la
celebració del congrés TWorldEdu, punt de trobada dels emprenedors i les empreses del sector de les tecnologies educatives
amb la comunitat educativa,
que té com a objectiu compartir, debatre i discutir les novetats
tecnològiques, les experiències
educatives i les aplicacions més
innovadores. Enguany ha fet una
mirada particular a la utilització
dels dispositius mòbils en l’educació.
El treball es pot veure a: http://
youtu.be/niLDGF8fmtk 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

La prolongació de l’autopista C-32 fins a
Lloret només tindrà un carril per banda
LLORET DE MAR

La consellera Irene Rigau lliura el premi als alumnes del Coll i Rodés

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
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Es preveu que les obres per allargar
la C-32, amb un pressupost de 60
milions d’euros (MEUR), comencin l’any vinent i que la infraestructura s’obri al trànsit a finals del

2016. En total, la prolongació tindrà vuit quilòmetres.

«L’obra costarà 60 MEUR i
tindrà 8 KM»
La prolongació de la C-32 entre
Blanes i Lloret de Mar és una vella
reivindicació del territori.
A finals de setembre, el conseller
de Territori i Sostenibilitat, Santi
Vila, ja va anunciar que s’havia arribat a un acord amb la concessionària per desencallar l’obra. El conseller va subratllar que allargar la
C-32, de retruc, permetria esponjar l’N-II, perquè en aquest tram la
nova carretera serà lliure de peatge i els vehicles no hauran de pagar
per circular-hi.
Si tot segueix els calendaris previstos, Abertis presentarà aquest mes
de març el projecte de prolonga-

Final actual de la C-32. Foto: Yoyo

ció. De moment, però, els ajuntaments ja han rebut un primer do-

cument. Es tracta de l’avantprojecte
de l’obra, que esbossa a grans línies

tant el traçat com les característiques d’aquest tram de la C-32. yy
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Robatori al Museu

Un grup de noies i nois seguint les pistes. Foto: M. A. Comas

Les tardes de dissabte del mes de febrer hi ha hagut intriga i investigació al Museu del Mar. Un joc de pistes per a nois i noies els
ha permès “investigar i conèixer” les instal·lacions. yy

Racó de contes

Conte a la Biblioteca. Foto: M. A. Comas

La cita és els dissabtes al matí a la Biblioteca. Aquest mes de febrer amb “Contes que fan bullir el calder de la iaia Maria”, “El
meu hàmster és d’Amsterdam” o “El gegant i el Rei”. yy
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Ràdio Marina té 25.000 oïdors
SELVA / MARESME
Les dades de l’EGM (Estudio General de Medios) corresponents
a la 3a onada de 2013 donen a
Ràdio Marina una audiència
conjunta de 25.000 oïdors que
han sintonitzat l’emissora dins
dels darrers 30 dies anteriors a
l’enquesta.
Aquesta audiència està distribuïda entre les dues freqüències per
les que emet Ràdio Marina, la
100.3 des del centre emissor propi del turó de Miralles a Palafolls
i la 96.2 des del centre emissor
d’Abertis a Can Carreras sobre
Calella.
Ràdio Marina
100.3
96.2
Total oïdors

Els estudis EGM per a ràdio a
Catalunya són realitzats cada
quatre mesos per l’Institut IMOP
per encàrrec de l’Asociación para
la Investigación de los Medios de
Comunicación, AIMC.
El mateix estudi estima que el
promig diari d’audiència per a
Ràdio Marina és de 8.000 oïdors. Les dades són d’allò més

El Puntet, situat a l’avinguda de Vidreres, es va inaugurar l’any 1995
i rep una mitjana aproximada de
120 persones al dia. L’any 2007 es
va obrir un segon punt de dinamització a Fenals, el Puntet de Fenals,
amb una mitjana de 50 persones al
dia.

«S’ha passat d’informar a
dinamitzar»

Antena de Miralles. Foto: Joan Carles Baena

satisfactòries per a l’emissora.
La cobertura de Ràdio Marina comprèn una població d’uns
200.000 habitants que significa

un 2’5 % de tota la població catalana. Segons això Ràdio Marina és l’emissora més escoltada
en la seva àrea. yy

Els alumnes de 3r de Primària
visiten l’Ajuntament

Trobada de vehicles clàssics

Un grup d’alumnes de l’Escola Àngels Alemany amb la regidora Ester Olivé. Foto: M. A. Comas

LLORET DE MAR

Trobada de clàssics a la plaça Pere Torrent. Arxiu: M. A. Comas

Els amants dels clàssics es troben un diumenge al mes a la plaça
Pere Torrent. Punt d’intercanvi d’experiències i de sortida i arribada d’una ruta per l’entorn. A la imatge la trobada anual, la més
nombrosa de totes. yy

Més de 300 nens i nenes del 3r
curs de primària de les escoles
de Lloret (escola Esteve Carles, escola Pere Torrent, escola Pompeu Fabra, escola Àngels
Alemany, institut escola de Lloret de Mar i col·legi Immaculada Concepció) participen en

Els Punts d’Informació Juvenil realitzen
més de 22.000 gestions en un any
LLORET DE MAR

16.000
9.000
25.000

l’activitat del Pla Educatiu d’Entorn - Arrela’t, que té per objectiu acostar l’Ajuntament i el seu
funcionament als escolars a través de visites guiades.
En aquestes visites, els alumnes
coneixen diferents seccions de
la Casa de la Vila. La visita comença a la Sala de Plens, on un
dels regidors de l’equip de go-

vern els explica quina és la funció d’un regidor, què és i què es
fa a la Sala de Plens i el funcionament general de l’Ajuntament.
Posteriorment l’alumnat visita dues seccions més: la Secció
d’Informació i Anàlisi del Territori i l’Oficina d’Informació i
Atenció Ciutadana (OIAC). yy
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Un dels principals aspectes que
destaca el regidor de Joventut, Ignasi Riera, “és l’evolució d’aquests
espais que han passat de ser punts
bàsicament d’informació a tenir un
paper destacat com a centres de dinamització”. Així, a banda de les
consultes ateses -un total de 588-,
hi ha la confecció de carnets -217-,
en què destaca l’emissió de carnets
d’estudiants per a transport urbà,
un servei molt utilitzat per estudiants que viuen en urbanitzacions;
4.744 tràmits de venda d’entrades;

i inscripcions vàries a activitats i
cursos de recerca de feina, cuina
jove, monitors Photoshop, fotografia, iniciació a DJ o taller de massatge entre d’altres.
Altres serveis que ofereixen
aquests equipaments municipals són els d’ordinador i internet (17.521 usuaris), impressió i
fotocòpies i tendes de campanya.
Aquest darrer servei és un dels
més consolidats, amb una forta
demanda des de l’abril fins a l’octubre i en dates concretes com
ponts o caps de setmana.
La presència a les xarxes socials,
endegada l’any 2012, es consolida
amb 253 seguidors a Twitter, 2.226
a Facebook i 2.261 visualitzacions
de vídeos penjats a YouTube.

«La gran novetat del 2013
van ser els bucs d’assaig»
Quant a les novetats del 2013, el
regidor de Joventut, Ignasi Riera, ha destacat “l’entrada en funcionament dels bucs d’El Puntet, un

El racó d’internet del Puntet de Fenals. Foto: M. A. Comas

equipament llargament reivindicat
pels grups locals i que ha permès
conèixer l’existència de diferents
grups musicals i solistes, tretze en
total, que s’han beneficiat d’aquest
servei”.
Els bucs d’assaig d’El Puntet cons-

ten de dues sales insonoritzades i
condicionades acústicament per a
la pràctica musical i que disposen
dels elements mínims imprescindibles per poder assajar sense haver
de portar més material que el propi instrument (altaveus, micròfons,

amplificadors, bateria, etc.). A més,
en cas de nos disposar-ne, hi ha la
possibilitat de llogar instruments a
uns preus simbòlics. L’espai també
té un petit estudi d’enregistrament
per poder gravar maquetes o projectes senzilles. yy
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The Gospel Viu Choir presenta un nou disc
PALAFOLLS
Serà el quart de la seva carrera i es
presentarà el 15 de març a l’Espai
Ter de Torroella de Montgrí.
El director i ànima de la formació,
Moisès Sala, explica que “fa mesos que hi treballem. Un cop feta
la gravació, començarà la gira de
presentació de Non Stop Gospel”.

«The Gospel Viu Choir
presenta aquest mes el seu
quart disc»
En el marc del projecte solidari
Gospel Sense Fronteres, el 2013
s’ha ajudat als Pallassos d’Hospital, “han estat nombroses activitats i concerts amb aquest objectiu
solidari. La que més recordem és
l’actuació al TNC on pràcticament
van omplir la sala gran”.

«El integrants del grup
són de 30 poblacions d’11
comarques diferents»
De cara aquest 2014 hi haurà alguns canvis mantenint en tot moment aquesta vessant solidària,
“les accions es concentraran a la
segona meitat de l’any. Fins ara

The Gospel Viu Choir a Lloret de Mar. Foto: M. A. Comas

quedaven diluïdes en dotze mesos. Ara serà més concret i eficaç”
apunta Sala.
Procedència
Els integrants de The Gospel Viu
Choir procedeixen de 30 poblacions d’11 comarques catalanes (actualment 25 d’aquests cantants són
de la demarcació de Girona). Moisès Sala, fundador i director de

TGV n’és l’ànima del projecte i imparteix periòdicament nombroses
Masterclass, Seminaris i Tallers de
gospel & spirituals arreu de L’Estat.

«Al llarg de la seva carrera,
sempre hi ha hagut un espai
per a la solidaritat»
Història
The Gospel Viu Choir va néixer el

2004 i van debutar cantant al Monestir de Santa Maria de Ripoll.

«The Gospel Viu Choir va
néixer el 2004 i van debutar
cantant al Monestir
de Santa Maria de Ripoll»
No només naixia llavors una
coral, sinó també un projecte ambiciós que engloba la coral com a

base i origen de tot plegat, però
que es perllonga amb els Tallers
de gospel impartits per Moisès
Sala, i cap a la solidaritat plasmada en el seu projecte d’acció solidària a favor de la infància Gospel Sense Fronteres.
La trajectòria de TGV en els darrers anys és important, amb actuacions al Teatre Nacional de
Catalunya de Barcelona (2013),
Gran Teatre del Liceu amb entrades exhaurides setmanes abans
del concert (2010), Palau de la
Música Catalana (2006, 2008,
2010, 2013), L’Auditori de Barcelona (2008 a 2012), Festival de la
Porta Ferrada amb Soweto Gospel Choir (2010), Festival Jazz i
Blues a Roses (2008), DOM Festival (2009), Festival Internacional de Jazz de Teruel (2008), Auditori – Palau de Congressos de
Girona (2008 a 2012), Kursaal de
Manresa (2009 i 2012), Atlàntida de Vic (2012), Teatre Poliorama de Barcelona (2009), Auditori August Tarragona (2008),
Festival Internacional de Música de Cambrils (2011), Festival Grans del Gospel (2010) amb
Northern Kentucky Brotherhood
Singers... yy

Bernat no es presentarà a
les primàries del PSC
LLORET DE MAR

Ambient chillout
·
Magnífica terrassa climatitzada
·
Els dijous karaoke internacional
connectat via Internet
·
Els divendres i dissabtes música en directe
a càrrec de Karol...
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

Joan Bernat, actual portaveu del PSC. Foto: M. A. Comas

Joan Bernat va encapçalar la llista socialista el 2011, i ara no repetirà “per diferències amb la direcció de l’agrupació local”.
Malgrat la renúncia a les primàries, Bernat no tanca cap porta, “el
treballar per Lloret no s’acaba en el PSC, hi ha d’altres plataformes.
Ara, el que s’ha de fer és acabar el mandat”.
Les eleccions municipals es faran el maig del 2015. yy
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El Mirall i Quantus Teatre preparen noves
estrenes per al mes d’abril
BLANES / LLORET DE MAR
Les dues noves obres s’estrenaran
a primers d’abril a Blanes i Lloret
de Mar en el marc de la programació del Teatre de la Costa Brava Sud. Cada grup estrena al seu

poble. Al llarg de l’any, el Mirall
també passarà pel Teatre de Lloret i Quantus Teatre per Blanes.

El Mirall prepara “Parole,
Parole”
Dues dones i un home coincideixen dalt un creuer (The
Princes of the Pheloponesus). Allà les seves vides i
els seus objectius es creuen durant els 4 o 5 dies
que dura el viatge. Tot plegat genera un seguit de situacions que desemboquen
en uns esdeveniments poc
previsibles. La història està amenitzada pel petit
conjunt musical del vaixell, especialitzat en balades italianes dels anys setanta-vuitanta. El Mirall
situa el treball en el gènere de “Comèdia galàctica”.
L’autor i director és Josep
Alum. L’estrena està prevista per als dies 4 i 5 d’abril a
Cartell de la nova obra de Quantus Teatre
les 22h al Teatre de Blanes.

Els components del Mirall al Festival Meridiano 0 (Caspe)

“Lisístrata” de Quantus
Teatre
“Lisístrata i Quantus estàvem condemnats a trobar-nos. Després
de dues tragèdies volíem comèdia i ens vam trobar de cop i volta
amb l’obra d’Aristòfanes”. Lisístrata i les seves amigues són un grup

de dones amb les idees molt clares
que es proposen un repte quimèric: aconseguir la Pau al món.
Són absolutament capaces de tot;
exactament igual que les dones de
Quantus, capaces de tot i més per
presentar-nos aquest espectacle
versionant la història d’una de les

dames més trencadores del panorama dramatúrgic mundial i que
segueix de màxima actualitat després de 2.425 anys d’haver-se estrenat.
El director és Joan Romà.
L’estrena, el dia 4 d’abril a les 21h
al Teatre de Lloret. yy
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III Carnaval de la Costa Brava sud
BLANES / LLORET / TOSSA
Disfresses al carrer i a la feina, activitats infantils, balls, rues, àpats
populars...Aquests han estat, un
any més, els ingredients del carnaval 2014. Per tercera vegada consecutiva, Blanes, Lloret de Mar i
Tossa de Mar s’han unit per promocionar l’esdeveniment de manera conjunta sota la marca “Carnaval de la Costa Brava sud”. La
presentació es va fer a peus de Sa
Palomera, pòrtic de la Costa Brava. La inestabilitat meteorològica
ha fet que organitzadors i participants estiguessin amb un ull a la
disfressa i l’altre als cel i a les previsions meteorològiques. Finalment, però, les grans rues de Blanes i Lloret es van poder celebrar
sense cap incidència meteorològica.

«Disfresses al carrer i a la
feina, activitats infantils,
balls, rues, àpats populars...»
L’arribada del Rei Carnestoltes,
el darrer dia de febrer a Lloret de
Mar; i el primer dia de març a Blanes; va obrir els actes d’enguany.
En els seus discursos, no hi van
faltar les referències als temes
d’actualitat a nivell local, català i
estatal. A Lloret hi va haver Reina del Carnaval, mentre a Blanes,
un any més, el protagonista va ser
el Rei.
L’eix central de la celebració, però,
han estat les rues. A Lloret hi va
haver rua el dissabte a la tarda i
el diumenge al matí. A Blanes, el
diumenge a la tarda.

«Aquest any s’ha muntat el I
Concurs d’Instagram»
A Blanes, amb 22 carrosses i comparses. N’hi havia 5 de Blanes, 3
de Lloret de Mar i 3 més de Tossa
de Mar. La resta de participants de
la rua provenien de: Pineda, Tor-

Rua de Lloret de Mar. Foto: M. A. Comas

Rua de Lloret de Mar. Foto: M. A. Comas

dera, Riells i Viabrea, Fogars de la
Selva, Massanes, Olot i Santa Coloma de Farners. La rua va començar a les cinc de la tarda i va
fer el mateix recorregut d’anteriors
edicions: carrer Jaume I, plaça Solidaritat, rambla Joaquim Ruyra,
plaça de Catalunya i passeig de la
Marina, on finalitzà. Algunes carrosses i disfresses, realment treballades. Els equips de so, de màxima potència.

«Com és habitual, a Lloret
hi ha hagut rua dos dies, i a
Blanes un»
A Lloret de Mar, han desfilat 23
comparses. El més destacable i
original del carnaval, a més de les
cavalcades, és el concurs de dis-

fresses al lloc de treball, on els ciutadans de Lloret s’organitzen per
carrers, zones, barris o establiments per anar disfressats a treballar i un jurat va pels carrers per
lliurar premis a les millors propostes.
L’Ajuntament de Lloret, el Mercat
Municipal, l’Associació Cultural
de Cúllar i les escoles Inmaculada
Concepció, escola-institut de Fenals i escola-bressol Marina, llar
d’infants Mamma Mia i llar d’infants Lola Anglada han estat alguns dels participants d’enguany.
Un altre clàssic a la vila ha estat el
27è Ball de la Dona, la particularitat del qual és que les dones es disfressen i els homes no.
A Tossa de Mar, la rua es farà el 15
de març, dissabte. Un dels atrac-

tius del Carnaval tossenc, és el
Sambòdrom on hi ha les demostracions de ball dels diferents
grups participants. Una setmana abans, el cap de setmana del 8
i el 9 de març es celebra el Carnaval de l’Alt Maresme. Moltes comparses, ho fan seguir tot i són a totes les rues.

«A Lloret hi va haver Reina
del Carnaval, mentre a
Blanes, un any més, el
protagonista ve ser el Rei»
Una de les principals novetats del
Carnaval de la Costa Brava Sud
d’aquest 2014 ha estat el Concurs
d’Instagram que es farà als tres
municipis. Cada fotografia que es
presenti ha de dur l’etiqueta/has-

Una de les rues infantils de Blanes. Foto: Yoyo

tag #carnavalcostabravasud + l’etiqueta de la població on s’ha realitzat la fotografia, és a dir: #Blanes,
#Lloret i #Tossademar.

«Per tercera vegada
consecutiva, Blanes, Lloret
de Mar i Tossa de Mar s’han
unit per promocionar
l’esdeveniment de manera
conjunta»
A banda de tenir perfil d’Instagram, els participants al concurs
també s’han de fer fan de la pàgina de Facebook del Carnaval de la
Costa Brava Sud: https://www.facebook.com/CostaBravaSud. Les
fotografies es poden penjar amb
l’etiqueta corresponent de l’1 al 16
de març. yy
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Nou disc de sardanes de la
Cobla del col·legi Santa Maria
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La dansa blanenca triomfa a
la DanceWorld Cup Spain 2014
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El sector turístic de Lloret de Mar
està de dol
LLORET DE MAR

La Banda i Cobla del col·legi Santa Maria, sota la direcció de Jordi Sacristán, ha produït amb la col·laboració de l’ajuntament i la
Diputació de Girona, un nou disc on hi podem trobar 7 sardanes.
Vicenç Bou, Francesc Cassú, Ricard Viladesau, Antoni Agramont,
Joan Jordi Beumala i Fèlix Martínez Comín són els compositors
escollits per aquest nou enregistrament de la cobla blanenca. yy

Concert Solidari

Concert solidari al Teatre. Foto: Yoyo

L’Agrupació Artística Aragonesa de Blanes i Comarca va actuar a benefici de les associacions del Pàrkinson i l’Esclerosi Múltiple. yy

Hip-hop al carrer i al Teatre

Demostració de Hip-hop al carrer. Foto: Yoyo

El 14 de febrer es va poder veure l’espectacle CUBE de la companyia KubikGance Company, guanyadors del programa “Tu si que
vales” l’any 2011. Abans d’actuar al teatre, van fer una demostració a la plaça d’Espanya. yy

Participants de l’Esclat a la Dance World Cup Spain de Sitges

BLANES
Una representació de l’Escola de
Dansa Esclat formada per una
trentena de ballarins i ballarines,
d’entre 9 i 18 anys, han presentat
a Sitges un total de 38 coreografies, en les modalitats de dansa
clàssica, modern-contemporani,
jazz i hip-hop. També han pogut
participar a les classes magistrals
que han impartit professors de

dansa nacionals i internacionals.
Durant tres dies, els ballarins i
ballarines de l’Esclat han format
part d’un grup de més de 900 estudiants de dansa arribats d’arreu de l’Estat espanyol.
Els resultats han estat molt bons:
han guanyat dues medalles d’or,
tres medalles de plata i tres medalles de bronze.
L’Escola de dansa Miriam Beltrán hi va participar amb cinc

alumnes d’entre 9 i 17 anys d’edat.
Va presentar tres coreografies de
dansa clàssica i dansa contemporània.
Van aconseguir una medalla de
bronze en dansa contemporània
i una menció especial en dansa
clàssica.
Els premiats passen directament
a la final mundial de la DANCE
WORLD CUP a celebrar el mes
de juliol a Portugal. yy

L’empresari lloretenc Climent
Guitart i Pascual, ha mort aquest
febrer als 62 anys després d’una
llarga malaltia. Nascut a Puigcerdà, de petit ja es va traslladar a la
Costa Brava i als 31 anys va assumir la direcció del negoci familiar. Actualment era, entre d’altres
càrrecs, President de la Cadena
Guitart Hotels, President de la
Mesa Empresarial de Turisme de
Lloret de Mar, President del Club
d’Economia de Lloret, Vicepresident del Gremi d’Hostaleria de
Lloret, i President dels Hotels de
Luxe de la Costa Brava.

«Guitart Hotels té
establiments a Lloret de
Mar (6), Barcelona (1) i els
Pirineus (2)»
Als anys 50, els seus pares es van
traslladar de Puigcerdà a la Costa Brava. Primer van obrir un ho-

Climent Guitart el dia d ela presentació de la Mesa del Turisme

tel a Tossa de Mar, però després es
van instal·lar a Lloret de Mar, veient que en aquest municipi hi ha-

via més demanda.
Llicenciat en ciències empresarials, Guitart també era doctor en

economia i dret del turisme per
la universitat d’Aix-Marseille. Sota les seves mans, el grup turístic
Guitart va créixer fins i tot més
enllà de l’Atlàntic. A principis dels
anys 90, la firma assumia l’administració de diversos hotels a la
Cuba de Fidel Castro. En aquesta
illa, Guitart Hotels hi va arribar a
gestionar més de 1.500 habitacions. El seu grup també havia portat el Poble Espanyol de Barcelona.
Tot i això, el centre neuràlgic del
grup hoteler sempre ha estat Lloret de Mar. A dia d’avui, la cadena compta amb nou establiments,
dels quals sis es troben en aquest
municipi de la Costa Brava. Dos
estan en ple Pirineu (a la Molina
i la Masella) i el darrer, a Barcelona. La majoria dels hotels compten amb una classificació d’entre 3 i 4 estrelles, i entre els que
es troben a Lloret s’hi compta el
Guitart Monterrey (de 5 estrelles i situat darrere del casino, un

altre dels grans projectes en què
Guitart s’hi va implicar).
La Generalitat el va reconèixer
amb la Medalla del Turisme l’any
2012 per la seva dedicació i esforç
a fer créixer el sector.
Altres guardons que va rebre al
llarg de la seva carrera també hi
ha el que li va concedir el Patronat de Turisme Costa Brava Girona en la sisena edició dels Premis
G!. El president de Guitart Hotels
també va rebre el premi en la categoria honorífica Josep Pujol i
Aulí, que reconeix la carrera professional dins el sector turístic.

«Llicenciat en ciències
empresarials, Guitart també
era doctor en economia i
dret del turisme»
Després de la seva mort, el sector turístic lloretenc, gironí i català va lamentar la seva pèrdua i
va destacar la seva dedicació al
sector. yy
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Radiografia del fenomen migratori a Blanes
LAURA RABASCO · BLANES
L’historiador blanenc, Aitor Roger, acompanyat del lloretenc Èric
Bertran, de la Fundació nous Catalans; i la majoria de protagonistes del treball, ha presentat el projecte: Nous blanencs. Joventut i
immigració
“Vull veure la immigració no només des d’un punt de vista caritatiu, sinó com a construcció d’un
nou país. Estic orgullós de què hi
hagi gent que hagi escollit d’entre tot el món Catalunya i més especialment Blanes. Són gent molt
valenta que realment ha d’arriscar molt.” Aquestes són algunes
de les paraules que pronuncià Aitor Roger, el dia de la presentació
del llibre al Centre Catòlic conjuntament amb una exposició fotogràfica a la Casa Saladrigas.
65 persones de 15 països diferents, d’entre els quals podem trobar Marroc, Gàmbia, Rússia, Romania, Itàlia o Equador, i un
conjunt d’unes 10.000 fotografies

van ajudar a fer possible el projecte d’Aitor Roger. Proposa un llibre
acompanyat d’un reportatge fotogràfic de coneixement mutu que
tracta de fer-nos endinsar en els
pensaments i el dia a dia d’alguns
dels seus protagonistes i aportar-nos informació sobre la immigració a Blanes al llarg dels anys, i
sobretot a l’actualitat.
“M’han descobert un món que
mai m’hagués pensat”. Aitor Roger durant la presentació explicava anècdotes sobre com va sentir-se al veure que en un mateix
grup d’amics existia tant elevada quantitat de diversitat de races i cultures, i com es connectaven entre ells mitjançant l’esport,
com per exemple el futbol. Les noves tecnologies també han ajudat
molt a facilitar aquest contacte.
Roger vol que el que anomena els
“nous blanencs” finalment acabin
denominant-se com a “blanencs”
i fer que ens adonem que ben mirat, “els uns no som tan diferents
dels altres”. yy

SOCIETAT

Curs de restauració i bar a
Lloret de Mar

Inauguració oficial del curset. Foto: CC Selva

El Consell Comarcal de la Selva, amb la col·laboració dels ajuntaments, impulsa a la comarca de la Selva dues especialitats formatives diferents. Per una banda, al Punt d’Informació Juvenil
de Lloret, Operacions bàsiques de restaurant i bar; i per l’altra, al
municipi de Sils, el curs Gestió de magatzem i logística. yy

Emprenedor en temps de crisi
Aitor Roger i Èric Bertran presentant el llibre. Foto: Yoyo

Obren la possibilitat d’intervenir en els
plens municipals a les entitats
Tot va començar el juliol del 2013
quan la CUP va presentar una
moció reclamant la participació
ciutadana a través d’EUiA-ICV.
Després d’estudiar el tema durant mesos, el govern ha presentat una proposta que permet a les
entitats intervenir en un tema que
els afecti directament o bé presentar mocions. L’alcalde Josep Marigó, explica que “un cop acceptada
la moció, tindran 5 minuts per explicar-la abans del debat polític”.
Després ja no podran participar
en el debat. Aquesta opció no serà
vàlida per a partits polítics sense
representació municipal, segons
marca una llei que lamenta Paco
Martínez, d’EUiA.

«Els partits sense
representació no podran
ni intervenir ni presentar
mocions»
Lourdes Fàbrega, regidora no adscrita lamenta “que els partits no
puguin intervenir i la poca voluntat d’obrir l’ajuntament del govern”.
Segons Ramona Marcó de CiU,
“malgrat que han quedat alguns te-

Xerrada de Xavier Pascual al Centre. Foto: Yoyo

tació del bar-restaurant de la Cala Sant Francesc. La concessió serà
per a 14 anys i mig, 15 temporades
d’estiu. El cànon a pagar el primer
any serà de 150.000 euros, millorables, “diners que es dedicaran a arranjar l’accés a la cala per les escales
de l’ermita i el camí de ronda”, segons explica l’alcalde Josep Marigó.

BLANES

Xavier Pascual explica al Centre Catòlic de Blanes la seva experiència com a emprenedor. Ell i el seu germà Carles han posat en
marxa tres negocis amb seu a Blanes: un d’enginyeria, un altre
d’horts ecològics i el tercer de l’anomenada “polsera salva vides”.
Amb aquest projecte va guanyar el premi Yuzz de la Fundació Banesto i va poder viatjar a SiliconValley als Estats Units. yy

Operació antidroga

«El cànon a pagar el primer
any serà de 150.000 euros,
millorables»

Imatge d’arxiu d’un ple municipal. Foto: Aitor Roger

mes pendents, millora el reglament
que hi havia fins ara”.
El PPC va votar en contra de la proposta al considerar que “les mocions ja es poden presentar via partits polítics amb representació com
s’ha fet fins ara”, segons apuntava

Josep Llambí. Al final, la modificació del ROM es va aprovar amb els
vots del PSC, CIU i EUiA-ICV. PP
i Lourdes Fàbrega hi van votar en
contra. Després del ple, la CUP, va
fer públic una nota on mostrava la
seva decepció pel text aprovat. Se-

gons CUP, el que s’havia demanat i
aprovat el juliol, era molt més ampli al que s’ha aprovat aquest febrer.
Concurs a la cala Sant
Francesc
Blanes ha posat a concurs l’explo-

Paral·lelament, el guanyador del
concurs haurà de fer unes millores a les instal·lacions, el seu accés
i el camí de ronda que passa per
davant mateix de l’establiment.
A partir d’aquí haurà de pagar
un cànon de 12.500 euros anuals, amb un increment cada exercici d’un 2’5%. També hi ha un cànon que s’ha de pagar a Costes. A
partir del tercer any, la concessió
es pot subrogar, el que va generar
diversos dubtes i intervencions
dels grups de l’oposició. El concurs, aprovat amb els vots del PSC,
CIU, PPC i la regidora no adscrita,
es tramita amb la màxima celeritat perquè el restaurant pugui treballar la propera Setmana Santa. yy

Aquest espai
està disponible
per a la seva empresa
T. 660 08 90 90

Droga confiscada pels Mossos d’Esquadra

Desmantellada una organització criminal que traficava amb haixix a Catalunya provinent del sud d’Espanya. En l’operatiu policial es van intervenir 19 fardells, que contenien 608 kg d’haixix.
Dues detencions es van fer a Blanes, i una a Vilamalla. Els integrants del grup feien servir vehicles sostrets arreu d’Europa per
utilitzar-los en el transport de substàncies estupefaents des de la
Costa del Sol fins a Catalunya. yy
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Lloret Formula Weekend
RALLI COSTA BRAVA
Aquest mateix mes de març, dies
14 i 15, es disputa una nova edició
del Costa Brava, una prova que es
converteix en una de les poques
cites europees que combina velocitat amb regularitat en carretera
tancada per a cotxes clàssics. Lloret de Mar acollirà com l’any passat la sortida del ralli compartint
amb Girona el protagonisme de
la competició.

LLORET DE MAR
Lloret i el Circuit de Barcelona-Catalunya treballen conjuntament per atreure clients potencials durant la celebració del gran
premi de F-1.

«Lloret es tematitzarà al
voltant del món de la F-1»
Fruit d’aquesta col·laboració es
crea l’esdeveniment Lloret Formula Weekend.
Un cap de setmana on Lloret de
Mar es tematitzarà al voltant del
món de Fórmula 1 oferint ple
d’activitats en què els visitants podran viure l’experiència de pilotar un Ferrari, participar en una
competició de simuladors de F1,
vibrar amb l’exhibició d’autèntics monoplaces rodant pels carrers de vila i altres propostes com
una fira de mostres del motor amb
productes oficials de les primeres
marques, música en viu al carrer i
sessions de DJ a les millors discoteques i al Gran Casino Costa Bra-
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Lloret demana
la titularitat del
passeig marítim

«Combina velocitat amb
regularitat en carretera
tancada per a cotxes
clàssics»

Fira del motor 2013. Foto: M. A. Comas

va. Diferents operadors ja han inclòs el Lloret Formula Weekend
en la seva comercialització. L’any

2011, 64.000 persones varen viure
en directe el Gran Premi de Fórmula 1, 81.000 l’any 2012 i 94.000

l’any passat, amb un espectacular
augment del públic internacional,
que va arribar fins al 60%.

El 62 Rally Costa Brava constarà d’un itinerari compacte i fàcil
d’entrenar, amb dues etapes, onze
trams cronometrats –quatre d’ells
diferents–, que suposaran 180,4
km del total del recorregut de 554
km. Els trams a disputar són “Els
Àngels” (15,12 km), “Cladells”
(14,54 km), “Espinelves-Collsaplana” (23 km) i “Osor” (12,51
km). yy

15 de març

DIA DEL PARE

Concert de tarda a les 17 h
i després sopar amb ball amb
l’orquestra TITANIUM
Regal sorpresa per a tots els senyors
durant la nit.

22 de març

NIT DE GALA

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

Ball amb l’orquestra
BANDA SONORA
Regal sorpresa per a totes les senyores
durant la nit.

Vista aèria de la façana marítima. Arxiu: M. A. Comas

LLORET DE MAR
El ple va aprovar reclamar al govern central la revisió de la delimitació i fitació de la zona marítim
terrestre.

«La petició evitaria haver de
pagar a l’Estat i facilitaria la
construcció d’un aparcament
soterrani»
Segons el tinent d’alcalde de l’àrea
de Territori, Jordi Martínez, no
potser que els balcons dels habitatges del passeig depenguin de Madrid, “En qualsevol moment l’Estat
pot demanar -un título habilitante- i cobrar una taxa. Nosaltres volem que tot l’edifici sigui dels lloretencs i no dependre de Madrid pel
balcó.”
La petició evitaria haver de pagar
a l’Estat per l’ocupació del passeig i
facilitaria la construcció d’un aparcament soterrani a primera línia de
mar, un tema que s’ha plantejat en
diverses ocasions però que mai no
s’ha concretat per manca d’acord
entre el govern local i el central.

Segons l’alcalde Romà Codina, “hi
ha sis finques on s’hi facilitaria la
construcció, i per tant, el moviment econòmic i laboral de moltes
empreses i treballadors”. La nova
llei de costes preveu la possibilitat
de fer aquesta demanada. Alguns
municipis ja l’han formalitzar, cas
de Platja d’Aro, o diverses poblacions gallegues.

«La demanda afecta als
àmbits dels passejos Agustí
Font, Jacint Verdaguer i
Camprodon i Arrieta; Sa
Caleta i la Roca d’en Maig»
La petició afecta als àmbits dels
passejos Agustí Font, Jacint Verdaguer i Camprodon i Arrieta. La
proposta del MILLOR també s’hi
va afegir Sa Caleta i la Roca d’en
Maig. La demanda es va aprovar amb els vots de tots els grups
menys ICV-EUiA que va votar-hi
en contra al·legant que “amb l’excusa dels veïns, el que es busca es
poder fer l’aparcament soterrani,
quan n’hi ha d’altres d’infrautilitzats”. yy
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Els experts reclamen una solució
integral i pactada a S’Abanell
JOAN FERRER · BLANES
Fa sis anys Ràdio Marina va organitzar un debat polític i tècnic sobre S’Abanell: Platja o roques? Sis
anys després, experts del CEABCSIC i de la UPC han parlat del
passat, el present i el futur de
S’Abanell en el marc de l’exposició FOTCIÈNCIA 10 que s’ha
pogut visitar a la Casa Saladrigas.

«Aquests darrers anys hem
tingut sort, ha plogut molt i
hi ha hagut pocs temporals
de llevant»
Els tècnics proposen una solució
integral que tiri endavant entre
tots els agents implicats de manera coordinada i consensuada
tractant els aspectes recreatius,
de protecció i naturals. Actualment hi ha solucions puntuals i
pensades bàsicament des de la
vesant recreativa. Segons Rafael
Sardà (CEAB-CSIC), “no es pot
viure pensant que ja ho arreglarem quan passi”.

«No es pot viure pensant
que ‘ja ho arreglarem quan
passi’»
Ara fa sis anys la situació era crítica. Les destrosses havien arribat a pocs metres de les cases a la
zona de l’antiga pista de patinat-

ge. La caseta de socors va desaparèixer entre les onades després
de quedar descalçada. Hi va haver dues regeneracions de sorra
els anys 2008 i 2009, i fins ara, a
la part nord, la més propera a Sa
Palomera, “la platja s’ha estabilitzat i fins hi tot ha augmentat”. Segons Sardà, “aquests darrers anys
hem tingut molta sort. Les pluges han estat abundants a la zona
del Montseny i Montnegre i el riu
ha portat sorra. Del 2003 al 2007
hi va haver sequera, i les aportacions van ser mínimes. Els temporals de llevant també han estat
escassos. En un moment de crisi com l’actual, sort que no hi ha
hagut destrosses perquè hauria
costat molt trobar diners per poder-les arreglar”. Malgrat les condicions favorables, la zona més
propera a la desembocadura de
la Tordera, “és zona de guerra,
on tothom actua de manera individual per solucionar el seu problema”

«La bocana de la
desembocadura de la
Tordera ha de tornar ser
funcional. S’ha d’obrir.»
A data 7 de febrer de 2014, la zona més propera a Sa Palomera tenia una amplada de 28 metres,
mentre al delta de la Tordera no
hi ha platja. “Quan no hi ha sor-

BLANES
Blanes va ser la primera població de Catalunya que va disposar
d’una dessalinitzadora. Un projecte que es va posar en marxa en
època de màxima sequera i amb
uns aqüífers sobre explotats.

«Els pous són un obstacle
més que perjudica el
moviment natural de la
sorra»
Per poder captar l’aigua del mar,
es van construir una sèrie de pous
i una estació de bombeig. Inicialment estaven col·locats en el terreny d’un càmping. Segons José
Antonio Jiménez (UPC), “ningú
va calcular que la platja no era fixa
i en pocs anys, els pous i l’estació
elèctrica van quedar al descobert,
i a dins del mar. L’ACA va fer una
aportació urgent de sorra, concretament 180.000 m3 per preservar
les instal·lacions. Segons Jiménez
cada m3 de sorra costa 6 euros.
Per tant, la inversió va ser de més

Destroces de l’any 2007. Foto: Joan Carles Baena

ra és quan l’aigua fa mal al passeig. No es tracta d’un temporal
més o menys fort. El problema és
si hi ha sorra o no”. Segons Sardà, el primer que s’hauria de fer
és reunir la Taula Ciutadana creada a l’ajuntament, “treballar conjuntament els experts, els polítics i
les persones afectades, és a dir, el
poble de Blanes”. A partir d’aquí
s’hauria d’aconseguir un acord
de la Generalitat i Costes de Madrid. Hi ha dos projectes que po-

drien ajudar a trobar una solució
integral que es comencen a desenvolupar gràcies a les aportacions econòmiques de la UE. Un
d’aquests estudis, ja aprovat, treballa sobre els sistemes d’alerta,
el que permetria tenir informació dels temporals amb cinc dies d’antelació. Es tracta del RISCKIT. José Jiménez (UPC), vol
involucrar a la gent del territori,
“s’ha de fer una enquesta de valoració de riscos”. Tota la informació es podrà seguir a: www.risckit.eu

«Han de treballar
conjuntament els experts,
els polítics i les persones
afectades, és a dir, el poble
de Blanes»

Jornada tècnica a Casa Saladrigas. Foto: Yoyo

Els despropòsits del delta de la Tordera

Segons els experts, “la bocana
de la desembocadura de la Tordera ha de tornar ser funcional.
S’ha d’obrir. Ara està plena d’obstacles”. S’ha de facilitar l’arribada
de sorra. Sardà, lamenta que no
hi hagi estudis sobre les aportacions del riu, “no saben els metres
cúbics que s’han aportat cada any.
En d’altres països són dades concretes i que poden servir per actuar”. Segons diversos estudis, entre els anys 60/70 es van extreure
del riu Tordera 3 milions de m3
de sorra que va rebaixar una ma-

nera notable el llit del riu. En tot
cas, no hi ha una “solució màgica” per acabar amb el problema,
i caldrien accions a llarg termini,
però també actuacions a curt termini, “hi ha zones que no poden
esperar. Ara, cal que el que es faci
amb caràcter d’urgència no afecti
a les actuacions de futur”. Segons
els experts, “la platja dels anys 60
no tornarà mai més perquè bona
part està urbanitzada”.

d’1 MEUR. Un temporal dels que
hi ha cada any, es va emportar la
majoria de la sorra en tres dies,
“van col·locar els pous on més retrocedia la platja!”, lamenta Jiménez. Això era l’any 2007. Els pous
estan fora de servei i fa anys que
s’han de retirar. “Són un obstacle més que perjudica el moviment natural de la sorra”. Els experts destaquen que aquest no és
l’únic obstacle, “a la banda de malgrat hi ha un mur que s’ha fet per
preservar el càmping que modifica el recorregut de la sorra que arriba del riu”.

«L’ACA va fer una aportació
urgent de sorra que no va
durar una setmana»
“Tots aquests despropòsits ens han
portat a una situació límit”, recorden els experts.
L’ACA ja ha contactat amb els propietaris dels càmpings per concretar per on entraran les màquines
que treuran els pous. Ara cal saber
si serà abans o després de l’estiu. yy

Les platges central i de Fenals de Lloret es
queden sense sorra
LLORET DE MAR
Segons els experts, els problemes
de les platges de Lloret són molt
diferents que els que pateix la platja de S’Abanell de Blanes.
Aquest febrer, un temporal va deixar sense sorra bona part de la
platja central i de Fenals de Lloret de Mar. L’ajuntament ha decidit esperar i si no es recupera
la platja, podria utilitzar, com en
d’altres ocasions, maquinària per
portar sorra d’un extrem a l’altra
de la platja.

«La platja dels anys 60 no
tornarà mai més perquè
bona part està urbanitzada»
A la llarga, si no arriba “la solució
miraculosa”, amb el pas dels anys
la sorra desapareixerà i s’haurà
de reforçar el passeig amb roques
que evitin mals majors i preservin tot el que ara està construït.
De moment, per tant caldrà seguir atents a les precipitacions
perquè el riu ens porti sorra, esperar que es netegi la zona del
delta de construccions que fan
d’obstacle i desitjar que hi hagi
molts més temporals de garbí, el
que porten sorra; que de llevant,
els que se l’emporten. D’aquí a
uns any segur que hi haurà unes
altres jornades per comprovar
l’evolució d’aquesta situació que
ocupa i preocupa als blanencs des
de fa molts anys. yy

Pous de la dessalinitzadora al descobert al final de S’Abanell. Foto: Yoyo

«Un altre temporal en sentit
contrari tornarà la sorra al
seu lloc»

Problemes amb la sorra a la platja central de Lloret. Foto: M. A. Comas

Segons Rafel Sardà del CEAB, a
Lloret no es perd sorra, “el que
passa és que bascula.
Un altre temporal en sentit contrari tornarà la sorra al seu lloc.
Això és un fenomen natural molt
habitual”.
A la platja central de Blanes, la
sorra també bascula. Sardà, però,

“no veu clar que es recuperi de
manera natural”.

«En temporada alta passen
més de 20.000 persones/dia
per la platja que deixen 1’2
MEUR»
En tot cas, la imatge que s’ha pogut veure aquests dies a Lloret és
poc habitual: escales penjades, roques que no s’havien vist des de fa
molts anys...
Rendiment econòmic
Segons un estudi realitzat a Lloret de Mar l’any 2000, en un dia
de temporada alta passaven per la
platja 22.036 persones dividides
en tres torns, el que suposava una
despesa directa d’1’2 MEUR. Amb
30 dies de plena activitat i 60 dies més amb la meitat de gent, els
ingressos s’elevaven a 73 MEUR,
el que suposa 1320 euros/any per
m2. Segons Sardà, “una inversió en
platges es molt productiva. Si es
perd sorra, aquests ingressos baixen de manera notable”. yy
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«Activitats dirigides» a la Ciutat Esportiva
BLANES
Han començat amb 9 grups per a la
Gent Gran (majors de 60 anys) i 5
grups d’Adults.

«Les activitats, que van
començar al febrer, es
mantindran fins al mes de
juny»
Presentades sota el lema “Jo em
cuido!”, el grup de Gent Gran per
a majors de 60 anys practica activitats esportives de baix impacte
pensades per aquest tipus de públic, i es basa en gimnàstica suau
de manteniment. Per la seva banda, el grup d’Adults fa activitats esportives d’impacte mig; gimnàstica
de manteniment i estiraments.
Una altra modalitat inclosa a les
“Activitats Dirigides” són les Tècniques Hipopressives que es poden fer en dos grups: aprenentatge i manteniment, si bé en aquestes
darreres sessions només poden
participar les persones que abans ja
han fet l’aprenentatge almenys durant dos mesos.

Grup Activitats Dirigides. Foto: Ajuntament de Blanes

Es tracta d’una innovadora metodologia creada pel doctor Marcel Caufriez als anys 80 per practicar una gimnàstica abdominal que
millora el rendiment esportiu, diversos aspectes relacionats amb la
salut i la postura. L’encarregat d’im-

partir tant les tècniques hipopressives com la resta d’Activitats Dirigides que s’estan fent a la Ciutat
Esportiva Blanes és Xavi Valls, llicenciat en Ciències de l’Activitat
Física i de l’Esport, i entrenador
oficial acreditat per la Fundació

Marcel Caufriez. Segons Valls, els
principals beneficis que comporta
la pràctica de Tècniques Hipopressives són que “enforteixen la faixa
abdominal i el sòl pèlvic, així com
el to muscular en repòs”.
Aquestes activitats van començar el

Adolescents i
responsabilitats

mes de febrer i es mantindran actives fins al juny. Durant unes setmanes no hi havia hagut cap mena d’activitat per a persones grans
a la Ciutat Esportiva, el que havia
generat certs dubtes en el col·lectiu
sobre la seva continuïtat. yy
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En 30 minuts i des de només 3€ tota la roba de la setmana neta
Rentat i assecat ràpid, professional i econòmic
Mantes, edredons, nòrdics, cobrellits, cortines...
Bogades de fins a 18kg
Un moment de la xerrada de Sónia Cervantes. Foto: M. A. Comas

lloret de mar
La policia local de Lloret de Mar
ha organitzat una xerrada col·loqui sobre els problemes i les inquietuds dels joves. Entre els ponents
hi havia Sónia Cervantes, psicòloga, que va tractar“. De la rebel·lió
al canvi”. Sònia Cervantes és psicòloga del programa de televisió
‘Hermano Mayor’, un programa
que ajuda joves amb problemes de
comportament a redreçar la seva
actitud. Jordi Cabezas, advocat i

criminòleg, va explicar “La jurisdicció penal del menor” i Joaquim
Martín, inspector en cap de la policia local, de “La policia administrativa en el tractament de conflictes en els joves”.

«Hi van intervenir una
psicòloga, un advocat i un
policia»
La xerrada es va fer el 14 de febrer a la sala d’actes de la Casa de
la Cultura. yy

Obert tots els dies de l’any
fins a les 10 de la nit
Anselm Clavé, 62 • BLANES

ara
també
a Calella
,
C. Esglési
a,
353
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• 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

EL FOGÓ DE LA MARINA

PUBLINOTÍCIA

Mandonguilles de pollastre a l’escaldum
Ingredients:
• ½ quilo de pit de pollastre
• 1 tros de pernil
• 1 ou
• 2 grans d’all picats
• Julivert (picat)
• Pebre
• Pa ratllat
• Oli
• Farina
• Brins de safrà

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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Per a la salsa:
• ½ ceba picada
• 1 fulla de llorer
• 1 got de vi blanc
• Caldo de pollastre
• Safrà en brills
• 25 gr ametlles picades
• 1 ou dur
• Julivert
Elaboració:
Per fer les mandonguilles cal picar la carn de pollastre i la barrejarem amb el pernil també
picat, l’ou cru, l’all, el julivert, salpebrarem i afegirem uns brins de safrà i una mica de pa
ratllat.
Amb una forquilla ho remenarem tot fins obtenir una massa homogènia i en farem boletes
que les passarem per farina i les fregirem al gust.
Per fer la salsa, posarem la ceba en una paella amb una mica d’oli. Quan estigui transparent
afegirem el llorer i el vi blanc, i ho deixarem reduir. Tot seguit, afegirem una cullerada de
farina, l’enrossirem una mica i afegirem el caldo de pollastre. Ho deixarem coure tot 10
minuts. Tot seguit, ho triturarem amb la batedora i ho tornarem a posar al foc. Afegirem
les mandonguilles, les ametlles, el safrà i el julivert. Rectificarem de sal.
Ho deixarem coure fins que les mandonguilles estiguin ben tendres i abans de servir-ho
hi afegirem una mica d’ou cuit.
Mandonguilles de pollastre a l’escaldum, un plat econòmic que de ben segur agrada a
grans i petits.
Manoli Bustamante Bustamante

Les obres continuen i el projecte va
prenent forma
El treball constant d’acord amb el
projecte de remodelació de les instal·lacions del Club de Vela Blanes
fa que, de mica en mica, tot plegat
ja vagi agafant més forma.

es restituiran seguint el mateix esperit i estil. S’han pres les mesures
oportunes per fer que l’afectació
als arbres del passeig sigui mínima o inexistent.

«Els pantalans del “moll
central” seran d’alumini per
evitar la corrossió marina»

«Els element característics
del passeig es respectaran
i es restituiran seguint el
mateix esperit i estil»

El més destacat del moment actual és que la coberta ja s’ha muntat i
permet visualitzar més clarament
l’espai de passeig i d’instal·lacions
que es guanyarà. El projecte preveu entre 400m2 i 500m2 que s’incorporaran al passeig marítim
gràcies a aquesta actuació. Però
més enllà del que veu l’ull, és important destacar que hi ha altres
actuacions que s’estan duent a terme perquè el drenatge tant de la
nova coberta com de tot el tram
del passeig que hi ha al darrera es
faci de forma eficient i, d’aquesta
manera, evitar els danys que el pas
continu de l’aigua pot causar.
Aquesta mena de previsions es
poden veure al llarg de tot el projecte i eviten enormes despeses de
manteniment a mig i llarg termini, de manera que val la pena tenir-les en compte per assegurar la
sostenibilitat del projecte.
Tal i com ja s’ha explicat en altres ocasions, els element característics del passeig es respectaran i

La zona de pàrquing serà reurbanitzada i quedarà tota a un sol nivell, de manera que a banda de reduir les barreres arquitectòniques,
també es facilitarà i es donarà prioritat al moviment dels vianants
per aquesta zona. Els treballs al
pàrquing respectaran el nombre
de places que el Club ofereix actualment a la zona de la ribera i
s’augmentarà en 96 al nou moll
central.

«El projecte preveu
entre 400m2 i 500m2 que
s’incorporaran al passeig
marítim gràcies a aquesta
actuació»
A la part de l’aigua, destaca que
a finals del mes de març es començaran a col·locar els pantalans d’alumini amb terra sintètic
d’accés als amarratges (palanques
d’accés a les barques), que confor-

Foto: La Selva Comunica

maran aquest nou espai que anomenem ‘moll central.’ Aquests són
d’alumini perquè la corrosió marina no els afecti i tinguin una vida
útil molt més llarga. Els pantalans
es començaran a instal·lar en breu
sobre uns pilots que s’han clavat
al fons marí per vibració i no per
percussió.
Aquesta decisió es va prendre per

evitar el soroll i la contaminació
acústica que hagués comportat
aquesta part dels treballs. A sobre
els pantalans s’hi instal·la un terra
d’un material reciclat resinós molt
resistent que no requereix manteniment i que és mediambientalment més sostenible que el terra
de fusta, ja que no implica la tala de cap arbre. No caldrà enver-

nissar ni fer cap treball posterior,
insistint en la sostenibilitat de les
obres.
Per acabar, també cal mencionar que tan bon punt la benzinera es pugui moure al moll central,
aquest equipament es desplaçarà
allà permetent que l’espai que ocupa actualment es guanyi i es dediqui a la vela lleugera. yy

Publinotícia elaborada pel Club de Vela Blanes

ESTÈTICA I CIRURGIA ESTÈTICA

nir
Si vols teut...
més sal

Ja tenim

calçots!

Restaurant Can Pruna
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

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

Foto: Club de Vela Blanes

Foto: Club de Vela Blanes
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«A la muntanya s’ha de saber dir no»
dor a l’Himàlaia”. Segons Tosas, “a
la muntanya no s’ha de tenir por
de recular. Quan perds jugant a
futbol, segur que als pocs diespodràs disputar un altre partit. A la
muntanya, moltes vegades quan
perds no ho pots explicar”.

BLANES
El Centre Excursionista de Blanes ha fet un homenatge a un dels
top ten de l’alpinisme mundial, el
blanenc Jordi Tosas. El van fer soci d’honor, i també va rebre el reconeixement de l’ajuntament. A
la imatge, el president de l’entitat,
l’alcalde de Blanes i Tosas amb els
reconeixements que va rebre.

«Tosas rep l’homenatge
del Centre Excursionista,
l’ajuntament i el poble de
Blanes»

«Una excursió al Montseny
el va introduir al món de la
muntanya»
Tosas, el noi de Can Grill, té actualment 45 anys. Quan en tenia
nou, des de la platja de S’Abanell
mirava i admirava el Montseny.
Allà va fer els primers passos en
el món de l’alpinisme. En aquestes primeres experiències el van
acompanyar en Santi Marín, en
Jordi Buixeda i en Jaume Roquer.
Per a tots tres, la resta de components del Centre Excursionista
i els seus pares, va tenir paraules
d’agraïment el dia del seu homenatge. Des de fa 22 anys compagina les expedicions amb el seu
treball com a guia professional
d’alta muntanya d’una manera estable als Pirineus, però també als
Alps, Marroc, Tibet, Nepal, Índia,

Jaume Moran (Centre Excursionista), Jordi Tosas i Josep Marigó. Foto: Yoyo

Pakistan, Argentina, Xile, Alaska i
Canadà, entre d’altres.

«Des de fa dos anys treballa
en el projecte de Kilian
Jornet Summits of myLife»
Tres vegades ha coronat el cim
del ChoOyu (8.201 m), igual que
el cim del Shivling (6.543) a l’Hi-

màlaia i les sis cares nords dels
Alps. També ha obert vies de fins
a 7b+ de paret amb clients als
Alps, Mont Rebei i Regina, i ha
fet guiatges amb esquí de pendent
tant a l’Himàlaia com als Andes.
Aquesta trajectòria l’ha ajudat a
acumular una gran experiència
en zones desèrtiques del Sàhara, el
Taklamakán i Sinaí, entre d’altres

indrets. Des de fa dos anys treballa en el projecte de Kilian JornetSummits of myLife «Una manera
d’entendre la vida i la muntanya.
Un projecte de valors». El proper mes de juny serà amb Jornet
a Alaska. Després serà el torn de
treballar als Alps (Chamonix), i finalment a la tardor, “espero poder
desenvolupar un projecte innova-

Va rebre l’homenatge amb emoció, “És una tempesta molt gran
de sentiments, perquè em sento
com em sentia aquí quan vaig començar: jo encara sóc aquell nen”.
L’acte d’homenatge va acabar amb
el teatre ple per veure l’audiovisual Amb “F” d’Alpinisme. Una filosofia d’alpinisme.“Tinc tres conferències. En aquest treball parlo de
la darrera etapa de la meva vida.
Fa dos anys em vaig plantejar si
la muntanya ja m’ho havia donat
tot. A partir d’aquell moment, em
reinvento i opto per un alpinisme
més radical i atlètic. Sempre amb
la humilitat com a bandera”.
Només unes hores després d’acabar l’homenatge, Jordi Tosas agafava un avió en direcció Katmandú on l’esperava un grup per
practicar esquí extrem. yy

Xavi Marina queda segon a l’Ice-Ultra
BLANES
L’atleta blanenc d’ultra fons, Xavi
Marina, ha participat al Cercle Polar Àrtic (Lapònia sueca) en una
cursa de 4 dies de pràcticament
240 quilòmetres i a una temperatura de 18 graus sota zero.
Les tres primeres etapes tenien un
recorregut de 50 Km. La quarta va
ser de 90, sempre sobre neu i en
condicions extremes.

«Ha fet 250 Km en quatre dies
a 18 graus sota zero»
Marina va fer un temps de 33 hores
i 32 minuts, a més de 4 hores del
guanyador, “no feia tan fred com
esperàvem i la neu presentava un
aspecte molt complicat per poder
córrer. Portàvem unes raquetes per
a moments puntuals i les van haver
d’utilitzar pràcticament tota la cursa. No es podia córrer amb aquestes raquetes”.
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Marina ha arribat molt satisfet del
seu rendiment, tot i que molt desgastat físicament, “vaig marxar
amb tres quilos de més per disposar de més grassa. Em van durar
ben poc”.

«Portava unes raquetes
per a moments puntuals
i les van haver d’utilitzar
pràcticamente tota la cursa»
Marina s’ha preparat aquests darrers mesos a consciència. El material l’ha provat passant hores en un
congelador industrial, “vaig fer alguna prova sobre neu encara que
les temperatures no eren tan baixes com les de l’Àrtic. També vaig
córrer molt per la sorra, una superfície que es pot comparar amb
la de la neu. El material d’abric l’havíem provat al congelador de l’empresa de casa i ha funcionat correctament”.
Xavi Marina és un jove blanenc

que va jugar al futbol fins als 17
anys. En aquella edat va començar
a practicar atletisme, i des del 2001
es dedica a les curses d’ultafrons,
és a dir, proves de llarga distància
amb grans dificultats i en la majoria d’ocasions, en condicions climàtiques extremes. En cap cas, fins
ara havia corregut en unes temperatures tan baixes. Aquests darrers
anys ha estat a Israel, Marroc, Xile,
Brasil i Namíbia, entre d’altres països.

«Marina es dedica a proves
de llarga distància amb grans
dificultats i en la majoria
d’ocasions, en condicions
climàtiques extremes»
A més de participar en proves arreu del món, ha estat l’ànima de
l’XTrem Running Costa Brava,
una cursa entre Blanes i Port-Bou
de tres dies de durada que el 2013
va arribar a la cinquena edició. yy

Xavi Marina en plena Ice-Ultra

Copa de la Reina: Lloret de Mar, capital de
l’hoquei femení
LLORET DE MAR
Lloret de Mar ha acollit la fase final de la Copa de la Reina 2014.
La primera jornada va començar amb l’enfrontament dels dos
equips debutants: Manlleu 5 - Palau de Plegamans 3. A continuació
es va jugar el partit entre el Voltregà i el Vilanova, amb victòria de
les noies del Voltregà per 9 a 3.

«El Voltregà guanya la seva
cinquena copa a Lloret»
Diumenge al migdia hi va haver la
final: Voltregà 3 - Manlleu 1. Amb
aquesta victòria el Voltregà aconseguia el cinquè títol de copa. El
títol va tenir una dedicatòria molt
especial, Arnau Vilalta, un jove de
17 anys, assistent de l’equip, que va
morir el novembre del 2013.
Tot i que el Manlleu es va avançar

en el marcador, el Voltregà va poder remuntar i emportar-se la final.

«La victòria va tenir una
dedicatòria molt especial,
Arnau Vilalta»
Anna Romeu, capitana del Voltregà destacava la qualitat del rival,
“amb el Manlleu hem jugat diversos partits al llarg de l’any. Tenen
molt bon equip i ens han creat
molts problemes. Al final, però, el
títol ha estat per a nosaltres”.

«El Manlleu arriba a la final
en el seu debut»
Fitxa del partit:
CP Manlleu: Tosar, Vall,
Casarramona, Font i López –cinc
inicial-; Castro i Barcons.
CP Voltregà: Vives, ‘Motxa’,

Celebració amb dedicatòria especial. Foto: Yoyo

Romero, Tarrida i Lee –cinc
incial-; Jurado.

Gols: 1-0 López (9’), 1-1 Romero
(15’), 1-2 Lee (23’), 1-3 Tarrida

(36’). Árbitres: Miguel Díaz i
Daniel Picó. yy
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BLANES. MARÇ
Fins al 6
EXPOSICIÓ DE PINTURA. GRAVATS
de DORA MÁRQUEZ
Centre d’Adults Es Piteus
Fins al 8
EXPOSICIÓ “ELS NOUS BLANENCS,
JOVES I IMMIGRACIÓ” Fotografies
d’Aitor Roger
Casa Saladrigas
Fins al 13
EXPOSICIÓ DE PINTURA. MÒNICA
CASTANYS
Galeria L’Arcada
Fins al 16
EXPOSICIÓ: 50 ANYS DELS PREMIS
RECVLL
Sala Garcia-Tornel
dia 5
CARNAVAL 2014
Dia 6
CICLE DE XERRADES-ESPAI DE DEBAT:
“Relacions entre germans:
rivals i confidents”. A càrrec
d’Alexandre Maset
15.15 h, Escola Joaquim Ruyra
Dia 8
Celebració del Dia
Internacional de la Dona
MATINNÉ GASTRONOMICA
CULTURAL. Associació de Cubans
12.00 a 20.00 h, Antic pavelló d’esports
PETIT CONCERT MULTICULTI. Cor
de Cambra Sota Palau i visita
guiada a l’exposició “Els nous
blanencs”
19.00 h, Casa Saladrigas
Dies 8 i 9
CAMPIONAT DE TWIRLING
09.00 a les 20.00 h, Ciutat Esportiva
Dia 9
RIALLES. Teatre: “Sense solta”
Cia. Teatre mòbil
17.30 h, Teatre de Blanes
Dia 14
TEATRE: BELLAVISTA, 18, Cia.
Platadedrama
22.00 h, Teatre de Blanes
Del 14 al 10 d’abril
EXPOSICIÓ DE PINTURA. Lluis
PuiggróS i Josep Moscardó
Galeria L’Arcada
Dies 15 i 22
REGATES. Classe Creuer. TROFEU
PASQUA
Club de Vela
Dia 20
CICLE DE XERRADES- ESPAI DE
DEBAT: “Quan cal portar els
nostres fills al metge?”, a
càrrec de la Dra.
Beatriz Fontalva
15.15 h, Escola Joaquim Ruyra
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LLORET DE MAR. MARÇ
Dia 23
RIALLES TEATRE CÒMIC. “La
volta al món en 80 caixes”, Cia
Markeliñe
17.30 h, Teatre de Blanes
Dia 29
Celebració del Dia d’Andalusia
a Blanes: CANTES Y COPLAS DE
MÁLAGA
21.00 h, Teatre de Blanes

· Dia 16
Amics dels camins: VidràSantuari de Bellmunt
· Dia 23
Senderisme: Llacs fuirososSant Martí del Montnegre
· Dia 29
Alta Muntanya: El Puigpedròs
· Dia 30
Senderisme: Les PlanesCogolls

Dia 30
Celebració del Dia d’Andalusia
a Blanes: FUSIÓ DE CULTURES
19.00 h, Teatre de Blanes

ASSOCIACIÓ ESTIMEM LES ERMITES
· Cada diumenge de 10.00 a 13.00 h
Visites a l’Ermita de Sant Joan i
Sant Francesc

BIBLIOTECA COMARCAL
· Dia 6 a les 20.00 h
DIJOUS DE LLETRES I MOTS:
L’ajudant de metge, de Mercè
Font
· Dia 18 a les 20.00 h
AULA BLANES: Corrents
literaris del segle XXI, amb
Òscar Carreño
· Dia 20 a les 20.00 h
CICLE DE CONFERÈNCIES EN MOTIU
DEL 50 ANIVERSARI DELS PREMI
RECvLL
· Fins al 29
AMICS DE LA CULTURA ASIÀTICA
DE BLANES
· Dies 5 i 7 a les 19.00 h
Projecció de la pel·lícula: The
Ring
· Dia 13 a les 18.00 h
Contecontes asiàtics
· Dia 14 a les 19.00 h
Projecció de la pel·lícula:
Kenshin, el Guerrero Samurai
· Dia 21 a les 19.00 h
Cuina: Cata de productes
asiàtics
· Dia 27 i 28 a les 18.00 h
Manga i Anime: projecció
Studio Ghibli i taller de dibuix
manga

CLUB HOQUEI BLANES. OK LLIGA
· Dia 15 a les 21.00 h
Muralla Òptica Blanes – C.P.Vic
· Dia 25 a les 21.00 h
Muralla Òptica Blanes – C.P.
Tordera

CIUTAT ESPORTIVA BLANES
· Fins al 27 de juny
Activitats dirigides. Jo em
cuido!
CASAL CÍVIC CAN BORELL
Activitats per a tothom:
cursos, tallers, conferències,
exposicions
· Fins al 21
Exposició de pintura i
manualitats. Associació
de dones emprenedores de
Blanes
MORRALLA, ESPAI JOVÉ
Casal dels joves de Blanes.
Tallers, cursos, sala de
concerts, gimnàs, etc
CENTRE EXCURSIONISTA
SORTIDES
· Dia 8
Senderisme: Santuari de
Montgrony

Agenda facilitada per l’ajuntament de blanes

CLUB TENNIS BLANES
Lliga matinal i migdia de pàdel
i setmanal i caps de setmana de
tennis
C. D’ESTUDIS IOGUICS SURYANAMASKAR
· Dilluns, dimecres i divendres a les
20.30 h
· Dilluns, dimarts i dijous a les 19.30 h
a Can Fonsu (C .Serrallarga, 2. T. 972
330 513)
Classes de Ioga
ESPAI INTEGRATIU BLANES
· Dies 5, 12, 19 i 26 a les 19.30 h
Classes de meditació
(C. de l’Or, 2 t. 655 940 092)
AS. NATURISTA PORTAL DE SALUT
Ioga, meditació, dansa oriental
i altres activitats
(C. Alberes, 49. Tel. 972333979)
PRIMER CASINO DE BLANES
CICLE DE CONFERÈNCIES – Arts i
oficis en la vila de Blanes
DISSENY URBANÍSTIC DE JARDINS
PÚBLICS I PRIVATS
· Dia 13
Jardiner paisatgístic.
J.Fabregas.
· Dia 20
Arquitectura paisatgística.
Anna Malleu
VISITES GUIADES A LES ESCOLES
· Fins al 10 de març a les 15.15 h
Consultar dies de visita

DIA 5
SOPAR EL XINO XANO:
CIGRONS AMB ARENGADA PER A
TOTHOM.
POPULAR I TÍPIC ENTERRAMENT
DE LA SARDINA
20.00 h, Plaça de la Vila

DIA 22
RACÓ DELS CONTES: «LA FADA
MAGALINA ALES, DE PURPURINA»
A càrrec de la Cia. Bel Contes
11.30 h, Biblioteca Municipal
TEATRE: “PER UN SÍ, PER UN NO”
21.00 h, Teatre de Lloret

DIA 8
RACÓ DELS CONTES:
«CONTES PER LA IGUALTAT»
A càrrec de la Cia. ClarArt
11.30 h, Biblioteca Municipal
DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
(programa a part)
FIRA ALIMENTÀRIA
DE PRODUCTES ARTESANS
10.00-20.00 h, Plaça de la Vila
FESTA: DÍA DE ANDALUCÍA
14.30 h, Apartaments Costa Encantada
TEATRE-MÚSICA “JO MAI”
Espectacle castellà-català
21.00 h, Teatre Municipal

DIA 23
FESTIVAL DANSES I CORS
“CONSONANCIA”, “VACACIONES EN
ESPAÑA” i “¡MÚSICA, MAESTRO!”
11.30 h, Plaça de la Vila

DIA 10
FIRA MERCAT DE BROCANTERS
I COL·LECCIONISTES
TROBADA VEHICLES CLÀSSICS
10.00-14.00 h, Plaça Pere Torrent
DIES 14-15
62 RALLY COSTA BRAVA
Cursa de cotxes clàssics
www.rallycostrabrava.com
Passeig Jacint Verdaguer
DIA 15
RACÓ DELS CONTES: «LA VERITABLE
AMISTAT ENTRE RATOLINS I GATS»
A càrrec de la Cia. Borinot Groc
11.30 h, Biblioteca Municipal
VIGÍLIA FESTA DEL PERDONS
CONCERT CORAL
21.00 h, Parròquia Sant Romà
DIA 16
APLEC DELS PERDONS
CAMINADA A SANTA CRISTINA
ARROSSADA POPULAR
9.00-18.00 h, Pl. de la Vila
DIA 21
RACÓ DELS CONTES: «RAPUTZEL EN
ANGLÈS» A càrrec de CELL Centre
estudis de llengües
18.00 h, Biblioteca Municipal
LLORET ESPAI OFF: SOPARS A
DOMICILI
Teatre. Recorregut per diversos
indrets de la vila
19.00 h, Plaça Pere Torrent

COMARCAL. MARÇ
Fins al 15 d’abril
Pineda de Mar
Exposició “Sara Llorens, pionera
del folklore a Catalunya”
Fins Al 31
Tossa de Mar
La cuina del bacallà a Tossa de
Mar, amb menús especials a 12
restaurants de la vila
Dia 8
Pineda -CALELLA
Carnestoltes de l’Alt Maresme
Sortida de l’avinguda Hispanitat de
Pineda de Mar per arribar al carrer
Indústria, cantonada Monturiol de
Calella. 19.00 h
Calella
Ball amb l’Orquestra Taxman a la
Fàbrica Llobet-Guri
23.00 h

DIA 24
CONCURS-FESTIVAL INTERNACIONAL
DE MÚSICA I DANSA
“CONSONANCIA”, “VACACIONES EN
ESPAÑA” i “¡MÚSICA, MAESTRO!”
20.30 h, Casa Rússia (i: 972366266)
DIA 27
FESTIVAL FIESTALONIA
Danses i cors
16.00 - 18.00 h, Pl. Pere Torrent
DIA 28
CONCURS-FESTIVAL INTERNACIONAL
DE MÚSICA I DANSA
“CONSONANCIA”, “VACACIONES EN
ESPAÑA” i “¡MÚSICA, MAESTRO!”
Lliurament de premis i clausura
Danses i cors
18.00 h, Casa Rússia (i: 972366266)
LLORET ESPAI OFF:
“PENTATEATRE ATÒMIC”
Teatre, recorregut per diversos
indrets de la Vila, entre els
quals es troba la Biblioteca
19.00 h, Pl. Pere Torrent
DIA 29
RACÓ DELS CONTES: «CONTES AMB
KAMISHIBAI»
A càrrec de la Cia. ClarArt
11.30 h Biblioteca Municipal
TEATRE: MONÒLEG “ACORAR”
21.00 h, Teatre de Lloret
DIA 30
TEATRE FAMILIAR: “COLOSSAL”
17.00 h, Teatre de Lloret
LLOTJA AUTOCLÀSSIC
Mercat de vehicles clàssics
7.00-18.00 h, Turó d’En Buc
XXXV MARXA POPULAR A LES
ERMITES DE LLORET
8.00 h, Pl. de la Vila
Recorregut: 18 km

ABBC
· Dia 8 de 10 a 13 i 17 a 19 h
TALLER INFANTIL DE POLSERES al
carrer Fornaca
· Dia 8 a les 19.00 h
ACTUACIÓ MUSICAL “THE HOLY
SINNERS” al carrer
Fornaca

Agenda facilitada per l’ajuntament de LLORET DE MAR

Dies 8, 9, 15 i 16
Pineda
La companyia del Centre Cultural i
Recreatiu presenta a la sala gran
“Un Déu Salvatge”
Dissabtes 22.00 h i diumenges
18.00 h
Dies 9, 15, i 16
Santa Coloma de Farners
Concurs de Teatre amateur Rafel
Anglada
18.15 h, al Teatre Catalunya
Dia 14
Calella
Presentació de la reedició del
llibre de Francesc Grau i Viader
“Rua de Captius”
19.00 h, a la Capella de Sant Quirze i
Santa Julita

Dia 15
Tossa de Mar
39a Rua de Carnaval
17.00 h
Dies 22 i 23
Tordera
Teatre al Clavé amb l’ACR Pere Cot
Dia 22: 22.00 h i dia 23: 19.00 h

Dia 30
Calella
6a Mitja Marató Costa de
Barcelona-Maresme
9.00 h
Proclamació dels guanyadors del
XXXII Jocs Florals al teatre Orfeó
Calellenc.
12.00 h

Dia 28
Calella
15è Cafè-jazz a la sala Mozart amb
la Big Band de l’Escola de Música
d’Arenys (22.00 h); i After hours
amb Pep Romaguera i JK Narzekian
(23.15 h).
Tordera
Cicle Aïnda al Clavé amb David
Guapo
22.00 h

Agenda facilitada per ràdio marina

Farmàcies de guàrdia
BLANES
Març
• Dimecres, 5 GUILLEM
• Dijous, 6 GRIMA
• Divendres, 7 ALTIMIR
• Dissabte, 8 ADELL
• Diumenge, 9 ADELL
• Dilluns, 10 PUJOL
• Dimarts, 11 OMS
• Dimecres, 12 BARTRINA
• Dijous, 13 SUREDA
• Divendres, 14 RAMON
• Dissabte, 15 TURON
• Diumenge, 16 MORELL
• Dilluns, 17 GUILLEM
• Dimarts, 18 GRIMA
• Dimecres, 19 ALTIMIR
• Dijous, 20 ADELL
• Divendres, 21 ADELL
• Dissabte, 22 PUJOL
• Diumenge, 23 OMS
• Dilluns, 24 BARTRINA
• Dimarts, 25 SUREDA
• Dimecres, 26 RAMON
• Dijous, 27 TURON
• Divendres, 28 MORELL
• Dissabte, 29 GUILLEM
• Diumenge, 30 GRIMA
• Dilluns, 31ALTIMIR
• Dimarts, 1 ADELL

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 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
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.

Març
• Dimecres, 5 PERPINYÀ
• Dijous, 6 C. CABAÑAS
• Divendres, 7 MAZÓ
• Dissabte, 8 M. CABAÑAS
• Diumenge, 9 J. MARTÍNEZ
• Dilluns, 10 FÀBREGAS
• Dimarts, 11 E. TALLADA
• Dimecres, 12 BASTÉ
• Dijous, 13 CÀNOVES
• Divendres, 14 M. TALLADA
• Dissabte, 15 LLADÓ
• Diumenge, 16 I. ESPINET
• Dilluns, 17 A. I M. MARTÍNEZ
• Dimarts, 18 PERPINYÀ
• Dimecres, 19 C. CABAÑAS
• Dijous, 20 MAZÓ
• Divendres, 21 M. CABAÑAS
• Dissabte, 22 J. MARTÍNEZ
• Diumenge, 23 FÀBREGAS
• Dilluns, 24 E. TALLADA
• Dimarts, 25 BASTÉ
• Dimecres, 26 CÀNOVES
• Dijous, 27 M. TALLADA
• Divendres, 28 BORRÀS
• Dissabte, 29 I. ESPINET
• Diumenge, 30 A. I M. MARTÍNEZ
• Dilluns, 31 PERPINYÀ

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

Blanes
Cent anys separen aquestes dues imatges d’un dels racons més emblemàtics de la vila. D’una banda, la riera sense cobrir, les dones rentant,
el passeig i la zona dels Pins pràcticament sense urbanitzar. La imatge
actual, ens porta un paisatge totalment diferent i ja conegut per tots.

Foto: Àngel Toldrà Viazo. Arxiu Municipal de Blanes (AMBL)

Rodalies 1

MIREM ENRERE

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

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)

Foto: Yoyo

LLORET DE MAR
Un mateix edifici amb diversos usos. Aquest és el cas de les instal·lacions que acullen actualment el Puntet, un servei per on cada any hi
passen centenars de joves – més informació a la pàg. 5-. Anteriorment
havia estat l’escorxador de Lloret, “el matadero” com s’anomenava popularment. La columna no s’ha modificat gens. La porta és una mica
més petita. Els usos de la sala, totalment diferents.

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

Interior de l’antic escorxador. Col·lecció: Josep Moré i Croses

MASIA DE L’ANY 1968

Us ofereix:

Menús diferents i servei a la carta
Sopar i ball amb música en viu els dissabtes nit
Grans salons per celebrar casaments, comunions...

MENÚ ESPECIAL DE CALÇOTADA
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

Interior del Puntet. Foto: M. A. Comas
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ENTRETENIMENTS
CRUCIGRAMES D’AMOR 15X14

Proposta de Jep Ferret www.crucigramaexpres.cat

Aquest espai
està disponible
per a la seva
empresa
T. 660 08 90 90

30 LA MARINA

MARÇ DE 2014

LA MARINA 31

MARÇ DE 2014

ANUNCIS PER PARAULES

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

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

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 reparen electrodomèstics, es
restauren mobles antics i es tapissen
cadires. T. 662 639 403

Es dissenyen i es cuinen menús
per a persones amb malalties cròniques.
T. 662 639 403

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
INFORMÀTIC A DOMICILI. Servei
tècnic amb experiència i titulació.
Tel. 625 275 205, www.informatic-adomicili.info

ENTRETENIMENTS. SOLUCIONS

PROFESSOR DE SORDS. Logopeda
internacional. Roman Martínez, t. 649
212 471.
PARTICULAR lloga Casa amb
Jardí. Tot l’any. Urb. Cala St. Francesc.
Magnífiques vistes del Mar, Convent,
Botànic i Sant Joan. 4 Hab., 2 Banys, 2
Terrasses, Ampli Saló-menjador, Porxo
amb barbacoa. Calefacció a gas ciutat.
1.400€/mes. Negociable. T. 609 472 308.

COMENÇA A GUANYAR DINERS
DE MANERA FÀCIL. T’ensenyaré a
interpretar les senyals per vendre al
moment just. En només 21 hores podràs
llegir els gràfics com un autèntic Gurú.
Truca al 972 33 21 39 i t’informaré.
Segurament, la trucada amb més
plusvàlues de la teva vida.

REPAREM MÒBILS i tablets. LCD,
pantalles trencades, connectors...
www.mcsinformatics.net
T. 650 906 730
ES VEN POLSÒMETRE POLAR
RS300X, mod. professional per a
running, banda tèxtil de pit codificada,
no fa interferències amb altres aparells;
compatible amb gairebé totes les
màquines del gimnàs; inclou sensor per
mesurar velocitat, distància, calories
consumides i entrenador personal. 95€
T. 660 08 90 90

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
S’ofereix persona responsable
per fer de cangur i per a neteja
domèstica. T. 661 019 316

El teu anunci a partir de

3,60€

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

(darrere l’Ajuntament)

ENTREVISTA

La Marta, en Marià i la seva furgoneta
i el facebook i així poder estar en
contacte.

JOAN FERRER I BERNAT
La Marta Tibau Llinàs, de 33
anys i natural de Lloret de Mar;
i en Marià Miño Puigcercós, 35
anys i de Barcelona; fa un any i
mig que viatgen en furgoneta
per Sud-Amèrica. Tots dos tenien feina a Andorra però van
decidir buscar nous reptes i no
dependre de ningú.
Marta, com va començar la vostra relació?
Quan ens vam conèixer, ara fa 7
anys, tots dos treballàvem a Andorra. En Marià com a redactor en el diari Bon dia, i jo com a
operadora de càmera a la televisió
pública andorrana. Al cap d’un
any d’estar junts vam fer un viatge
a l’Índia d’un mes. Quan estàvem
agafant “les ganes” a viatjar pel
país, vàrem haver de tornar per
seguir treballant. En aquell moment vam veure que no ens agradava això de viatjar un mes i treballar-ne onze.
I què vareu fer?
Primer de tot volíem aprendre a
treballar tots dos junts, així que
vàrem fer una sèrie de televisió anomenada “Furgoaddictes”
i que tractava sobre la gent que
viatja amb furgoneta per Catalunya. Vàrem vendre la sèrie a la
Xarxa de televisions locals de Catalunya. Arrel de fer el programa
ens vam animar a comprar nosal-

I vosaltres cada dia en un lloc diferent!
Al final, això que estem fent no
és un viatge, sinó que és la nostra
vida. Hem canviat el nostre piset
d’Andorra per una casa amb rodes. S’ha canviat el nostre balcó al
carrer principal d’Andorra per un
jardí que modifica constantment
de paisatge. Hem decidit veure
món i aprendre de les persones
que anem coneixent pel camí.

La Marta, en Marià i la seva furgoneta en plena ruta

tres una furgoneta per anar preparant el projecte que actualment
estem fent: Furgo en ruta.
Quan va començar la vostra ruta?
El 13 de juny de 2012 vàrem marxar cap a Buenos Aires. Tots tres,
nosaltres dos i la nostra furgoneta: La Saioneta. La idea, de moment es recórrer Sud-Amèrica,
des d’Argentina fins a Colòmbia.
Inicialment havíem previst que
duraria un any i mig, però ara
creiem que s’allargà 3 anys. Actualment ja hem fet Argentina, Xile, Uruguai, sud del Brasil, i actualment estem a Paraguai. En total
haurem recorregut uns 45.000
km.

La idea era fer una sèrie de televisió. Com ho teniu?
S’anomenarà “Furgo en ruta” i
la idea és que tingui un total de
26 capítols. Editarem tot el que
ha estat el nostre pas per Amèrica del Sud, parlant sobretot de la
cultura, el folklore, la gent del país, les anècdotes de viatge... i poder-ho vendre a alguna televisió.
Es pot veure alguna cosa?
Cada dilluns anem penjant un vídeo al nostre web www.furgoenruta.com amb petits resums del
que serà aquesta sèrie de televisió.
Com us financeu?
El projecte de la sèrie de televisió

no ens dóna cap entrada econòmica, així que de moment anem
tirant d’estalvis i també hem anat
aprenent a guanyar-nos la vida en
ruta. Fem artesania, això sobretot es feina meva, i aprofitant que
en Marià és músic, també anem
per bars i restaurants oferint concerts. Al final, durant la ruta vas
aprenent a gastar menys per poder viatjar més temps.
I la família, a milers de quilòmetres...
Amb internet tot és molt més
fàcil. Les nostres mares es van
apuntar a un curs d’informàtica abans de marxar nosaltres per
poder dominar una mica l’skype

Fins ara quins llocs us han impactat més?
Sens dubte les cataractes d’Iguaçú són d’aquests llocs que sembla
mentida que puguin ser veritat. És
simplement espectacular. A mi, el
meu racó preferit fins ara és a les
Termes el Rincón, a Xile, un petit
centre termal fet enmig de la natura i davant d’una cascada de 30
metres que no té nom, és una passada! I en Marià va quedar fascinat amb el Parc Nacional Torres
del Paine, a Xile també, un paradís
per als amants del trecking. Però al
final els llocs més bonics per nosaltres són on hem conegut a gent
i on hem anat deixant amics. Persones que per algunes hores o dies s’han convertit en la nostra família, ens han obert casa seva, ens
han convidat a compartir amb ells
taula i xerrades, i ens han ajudat
sempre que han pogut. yy

VVine a celebrar amb nosaltres
la teva primera comunió.
Celebracions a mida amb decoració especial, animadors infantils,
castells inflables, sala amb videojocs...
Farem que sigui un dIa inoblidable!

Constantí Ribalaigua, 7
Lloret de Mar
Tel. 972 34 70 00
reservas@guitarthotels.com
guitarthotels.com

