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Festes de Sant Romà
Lloret de Mar viu amb intensitat la Festa Major d’hivern. No hi ha
faltat el pregó, la sopa de l’àvia, els concerts, la màgia...

Setmana de la Ciència P. 14

Xerrades i visites guiades
La Fundació Carl Faust i el Centre d’Estudis Avançats de Blanes
han participat un any més a la Setmana de la Ciència acostant els
seus treballs a la població.
Comunicació

Ràdio Marina augmenta la seva audiència
El Gran Recapte a Lloret
Foto M. A. Comas

Els resultats de l’EGM octubre-novembre 2014 donen a Ràdio
Marina 15.000 oients, 1.000 més que l’anterior estudi abril-maig.
Pel lloc on s’escolta, hi ha 3.000 persones que ho fan des de casa,
5.000 al cotxe i 5.000 més des del lloc de feina.

Quilograms de solidaritat
Una vegada més, els veïns de Blanes i Lloret han demostrat la seva solidaritat, en aquest cas en el Gran Recapte 2014. Les accions solidàries continuaran els dies 13 i 14 amb una nova edició
de la Marató de TV3, enguany dedicada a les malalties del cor. A Lloret de Mar, a més, el dissabte dia 13, a la plaça Pere Torrent, hi haurà “Globus per l’AME”.
Més informació p. 3
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L’Editorial
Compassió
Altre cop la recollida d’aliments del Gran Recapte ha superat la previsió.
Molts més de 4 milions de quilos d’aliments han estat donats a Catalunya
per ajudar als que ho necessiten.
Magnífic exemple de solidaritat. I magnífic exemple el dels milers de
cooperants que ho fan possible.
Durant el mes de desembre es produiran altres mostres d’aquest esperit
de compassió que és un tret essencial de la nostra cultura, previsiblement
amb La Marató de TV3.
Les arrels més fondes de la cultura occidental s’enfonsen en els valors
judeocristians entre els que destaca la compassió com a valor social.
Aquest valor, que va ser menystingut pel filòsof alemany Nietzsche que el
considerava signe de debilitat, és el que dona sentit a tota la construcció
de la cultura occidental.
Sense aquest valor incrustat dins la moral generalment acceptada per
una societat, les portes són obertes al contravalor del “jo primer” o
“nosaltres primer”, com prediquen les ideologies xenòfobes, de la mena
d’Amanecer Dorado a Grècia.
Alegrem-nos que a Catalunya aquest valor sigui ben viu com ho
demostren cada any milions de persones que responen positivament a
la crida de la compassió per als que ho passen malament, siguin nascuts
aquí o no.
Tan com sigui així, la nostra societat serà sana i no passarà perill de
caure en cap parany totalitarista que vulgui fer-nos creure que els
nostres problemes són culpa dels immigrants o que la política social
només serveix per malbaratar diners. yy
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Lloret frega les 5 milions de
pernoctacions en deu mesos

Vista panoràmica de la façana marítima. Foto M. A. Comas

lloret de mar
Segons l’INE, les dades acumulades, de gener a l’octubre,
mostren un total de 986.095 visitants, un 0,45% més que l’any
2013, i 4.993.600 pernoctacions,
un 2,3% més respecte de l’any
anterior, fet que en paraules del
regidor de Turisme Jordi Orobitg significa que “ja se superen
les xifres de tancament de l’any
2013, que van ser de 4.989.837
pernoctacions”.
Pel que fa a nacionalitats, el
mercat estranger se situa en un
72,12% (baixa un 9% respecte de
l’any anterior) i el mercat català

se situa en el 27,88% (puja un productes turístics i establir ali38,83% respecte de l’any 2013).
ances estratègiques amb la resta
Pel regidor de Turisme: “L’aposta del territori que fomentin l’equiper crear atractius per al turisme libri resident-turista”.
de proximitat més enllà del sol Aquest darrer mes d’octubre,
i platja, la bona
«Els visitants augmenten Lloret de Mar
relació
qualiha rebut un toun 0,45%
tat-preu
dels
tal de 100.982
i les pernoctacions un 2,3%»
establiments hoviatgers, el que
telers i l’esforç destinat a comu- significa un increment de 18.220
nicar aquesta oferta són valors persones respecte de l’any pasque pensem que han contribuït sat. Pel que fa a les pernoctacien aquest augment del mercat ons, han arribat a 475.574. L’any
2013 aquestes van arribar a la
més pròxim”.
Jordi Orobitg també ha destacat xifra de 392.612, el que significa
que la política turística de Llo- que aquest octubre s’ha registrat
ret de Mar ha de ser “continuar un increment de 82.962 pernoctreballant per consolidar aquests tacions. yy
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Solidaritat a flor de pell
Tradicionalment, coincidint amb les festes nadalenques, sempre hi ha hagut campanyes de recollida de menjar o joguines. Aquests darrers anys de forta crisi, aquestes campanyes encara
han agafat més rellevància. Moltes persones, ara per ara, no tenen ni per menjar, ni molt menys per comprar joguines. Aquestes campanyes es fan a nivell català i els ciutadans de Blanes
i Lloret de Mar no en queden al marge.
blanes / lloret de mar
El Gran Recapte 2014 ha mobilitzat
prop de 22.000 voluntaris en 2.000
punts de recollida arreu del país.
La inestabilitat meteorològica no va
ajudar a que la gent sortís a comprar,
però la resposta ciutadana ha estat,un cop més molt notable.
Per posar només tres exemples, Càritas Blanes va recollir 16.671 kg.
El Bon Samarità, també a Blanes,
15.000; i Càritas Lloret, 14.525 kg. Al
conjunt de Catalunya, rècord amb
4.686.000 kg, 500.000 a comarques
de Girona.
La Creu Roja Blanes-Lloret-Tossa,
d’altra banda ha posat en marxa, un
Nadal més, la campanya “Cap nen
sense joguina”. Es tracta d’una campanya històrica que com les de recollida de menjar, cada cop ha de cobrir
més forats. Diverses entitats de Blanes i Lloret col·laboren organitzant
activitats amb l’objectiu de recollir
joguines, preferentment noves, no
sexistes i no bèl·liques. Una ballada
Country a la plaça dels Dies Feiners
va ser el tret de sortida a la campanya
2014-15.

Les festes nadalenques de Blanes,
d’altra banda, no serien completes
sense la Marató de TV3. L’acte central està programat per aquest diumenge 14 de desembre. Enguany, la
recaptació anirà destinada a investigacions relacionades amb la malaltia
del cor.
L’espot promocional de la Marató del
2014 explica una història real, la del
jugador de futbol Anthony van Loo,
que actualment juga a la Primera Divisió belga. A aquest jove esportista
li van detectar una cardiopatia que
l’obligava a abandonar l’esport d’elit,
però ho va poder evitar gràcies a la
implantació d’un desfibril·lador sota
les costelles.
L’any 2009, enmig d’un partit, el jugador va caure desplomat a terra
a causa d’una arítmia. L’acció del
desfibril·lador el va fer reviure uns
segons més tard. Les imatges que es
mostren a l’espot són reals.
La Fundació de la Marató passa
comptes cada any de la destinació
final dels diners recaptats.
La Marató 2013 ha repartit més d’11
milions d’euros a 79 grups de recerca
en malalties neurodegeneratives. yy

El Gran Recapte a Blanes. Foto Yoyo
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Montserrat Carulla
s’acomiada dels escenaris
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Fotografia subaquàtica a
la platja de Santa Anna
blanes
Desenes de milers de persones
visiten cada any els atractius de
la Costa Brava. Alguns, però,
queden reservats per a una minoria. Són els tresors que ens
amaga el fons marí.

El Mola Mola, Club d’Escafandrisme de Blanes, promou cada
any el Fotosub Vila de Blanes,
una de les proves classificatòries per a la Copa Catalana de
Fotografia Subaquàtica que organitza la Federació Catalana
d’Activitats Subaquàtiques.

Montserrat Carulla La Iaia. Foto Entresòl Entertainment

La Iaia! és Montserrat Carulla (que interpreta el paper de Xesca), el seu nét (a la realitat i a la ficció) Aleix Peña, i el seu fill,
Roger Peña, el director. Dalt l’escenari, completa el tercet protagonista l’actriu Arantxa Jiménez, que assumeix el paper de Sílvia
(la xicota d’en Josep) des del passat mes d’octubre.
Montserrat Carulla diu que ho deixa, però no n’acaba d’estar segura, “sempre es pot canviar d’opinió per un gran projecte”.
Iaia es va estrenar el desembre passat al Romea on Montserrat
Carulla havia debutat 50 anys abans. Després de fer estada a Barcelona, ara gira pel país. yy
Millor fotografia del concurs. Autor David Marfil

Setmana dedicada al
Tricentenari

Mostra de treballs fets pels alumnes

Els alumnes de secundària del Col·legi Santa Maria -Pare Manyanet- han recordat la nostra història organitzant una setmana
temàtica sobre el Tricentenari.
Ha estat una setmana de xerrades, debats, banderes, colors, cartolines, treball en equip, coordinació d’àrees... En definitiva, una
setmana que ha servit per redescobrir la història del segle XVIII,
entendre la dimensió dels fets de la Guerra de Successió i posar-los en relació amb la realitat present. yy

A l’edició d’aquest any 2014
hi han participat 17 fotògrafs.
Entre els millor classificats:
Ferran Sánchez de la Cruz, Jordi Riba, Enric Cahner i David
Marfil. yy
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Conxita Romaní fa un pregó de proximitat
lloret de mar
Conxita Romaní i Draper, actual
propietària de Calçats Fàbregas,
un establiment del carrer de la
Vila amb 120 anys d’història, ha
estat la pregonera de les festes de
Sant Romà 2014.
L’alcalde Romà Codina la definia com “una lloretenca de soca-rel, treballadora, lluitadora,
perfeccionista, amb una gran
estima per Lloret i molt crítica
amb el que no li agrada”.
En uns moments en què les empreses de l’Ibex 35 dominen el
món, les multinacionals acaparen el mercat i les grans cadenes
es poleixen els més petits, Romaní va deixar un clar missatge
als lloretencs, “el futur d’Europa
passa per retrobar la seva ànima,
aquest vespre us vull convèncer
de la importància de la proximiCodina, Romaní i Olivé al final del pregó. Foto M. A. Comas
tat i autenticitat”.
Segons Romaní, només al co- mimem, podria estar en vies dia faltar la tradicional Sopa estat la recuperació de les barramerç de proximitat es poden d’extinció”.
de l’Àvia organitzada pel Casal ques. S’han fet a la plaça Germisentit converEl pregó es va Municipal de
nal Ros, davant
«Conxita Romaní destaca
«La festa homenatge
ses com aquestancar amb les la Gent Gran.
del teatre, amb
a la gent gran ha arribat
tes: “Què fa la importància de la proximitat tradicionals pa- A partir d’aquí,
l’actuació de
i autenticitat»
enguany a la 38a edició»
la teva mare?
raules de “Visca deu dies d’actiLax’n Busto,
T’ha anat bé
Sant Romà! i vitats per a toPirat’s Sound
el jersei? Saps com faig jo les Visca Lloret!”.
tes les edats i gustos.
Sistema i Porto Pi Style.
llenties?...” Per afegir, “Si no el Després del pregó, no hi po- La gran novetat d’aquest 2014 ha La Festa homenatge a la gent

gran ha arribat enguany a la 38a
edició.
La música i el teatre han omplert els escenaris d’aquestes
festes: “Sonoritats” amb Camut
Band, concert i ball amb la Selvatana, Hotot, jam session, festival country, Arpa i Pau, o Los
Rebeldes han estat algunes de
les propostes.
Pels més petits de la casa, el racó
dels contes, La Sireneta, festa infantil...
A més de les activitats esportives, hi ha hagut trobada de
gegants, concurs de fotografia,
sardanes, missa en honor de
Sant Romà o el III Festival Internacional de màgia, memorial
Joan B. Bernat.
Com cada any, hi ha hagut una
gran implicació de les entitats
locals en l’organització d’un bon
nombre d’activitats.
Ho destacava l’alcalde Romà Codina en el programa d’actes, “un
dels aspectes que em produeix
més satisfacció d’aquesta festa és
poder copsar com tanta i tanta
gent es bolca en la Festa Major,
la qual cosa mostra que el poble
fa la festa i que cada una de les
persones que en formeu part hi
doneu contingut i continuïtat”. yy
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Novetats a la Fira Medieval
Lloret canvia d’imatge durant dos dies. Si arribes a Lloret els dies 15 i 16 de novembre, entres a la màquina del temps. Et trobes una vila diferent al Lloret modern i cosmopolita amb milers
de visitants disposats a gaudir de la platja i tots els atractius turístics que presenta a la vila la resta de l’any. És el cap de setmana de la Fira Medieval.
lloret de mar
Aquest 2014 s’ha organitzat la
XIV edició de la Fira Medieval, un esdeveniment que s’ha
consolidat com una de les fires
temàtiques més destacades de
Catalunya. És la tercera fira medieval amb més visitants del país
i l’impacte econòmic supera els
500.000 €.
Aquest any hi ha hagut dues novetats. D’una banda, visites guiades al Lloret medieval, el dissabte
i el diumenge al matí, “Descobrim
el passat medieval de la vila”. Una
bona oportunitat d’aprofundir
en el coneixement del passat de
Lloret tant pel que fa als visitants
com els mateixos lloretencs. Al
llarg del recorregut es trobaven
respostes a incògnites com si hi
El sopar medieval, una de les novetats d’aquest 2014. Foto M. A. Comas
havia una porta d’entrada a Lloret al carrer Santa Cristina? On i treballar en aquest espai? A què anar disfressats d’època, el que va
era el Grau? Com era la torre de es dedicaven? Quina relació te- fer més real el canvi en el temps.
defensa i quins «Enguany s’ha potenciat nien amb el senyor Durant aquests dos dies, Lloret
eren els sistemes de
feudal?...
L’altra retornà als temps medievals i es
la zona infantil»
defensa del Lloret
novetat un sopar va omplir de cabanes, artesans,
medieval? Qui eren els lloretencs medieval el dissabte al vespre. Per mercaders i ambientació medieque van decidir acostar-se al port fer ambient, els participants van val el seu centre històric. En to-

de visitants, mercaders, figurants
i la concentració d’activitats que
omplen cada minut de la jornada i, per tant, vam decidir no tocar-ho”, explica el regidor de Promoció Econòmica Jordi Orobitg.
Durant tot el cap de setmana, es
succeïren les cercaviles de malabaristes, d’éssers fantàstics o de
teatre de circ; les obres de teatre,
sobretot amb còmics al carrer;
i els espectacles de màgia i de
música amb les representacions
de joglars i trobadors. A banda
d’aquestes activitats de dinamització al carrer, enguany també
s’ha potenciat la zona infantil.
En paraules de Jordi Orobitg, “es
tracta d’una fira que combina les
activitats lúdiques amb les parades comercials tematitzades i,
per tant, té un gran atractiu per
a tots els públics. Ja tenim agèntal, 120 parades. Fa un temps es cies interessades a oferir paquets
va plantejar ampliar l’espai, però de cap de setmana per a aquest
finalment es «Aquest any hi ha hagut visites esdeveniment
va
decidir
com a escapaguiades i un sopar medieval»
mantenir tota
da de cap de
l’activitat al centre, “la gent valo- setmana per al turisme de proxira molt els carrers estrets plens mitat”. yy
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Vogadors, la relació entre Lloret i el rem

Diversos elements de l’exposició Vogadors. Foto M. A. Comas

lloret de mar
La Biblioteca de Lloret ha homenatjat els vogadors lloretencs
i els seus clubs. Per això, ha organitzat, amb el suport de tots
els clubs de rem de la vila, una
exposició del 6 al 27 de novem-

bre que presentava la seva història més recent.
La mostra, que va permetre
veure fins a quatre llaguts a dins
de la mateixa sala d’exposicions
de la Casa de la Cultura, també
comptava amb fotografies, mascarons de proa, rems...

L’exposició repassava la història
dels clubs de rem lloretencs, des
que es va recuperar la iniciativa
des d’una vessant esportiva fins a
l’actualitat. Segons l’historiador
Joan Domènech, “el rem entès
com a esport, a Lloret, va néixer
cap a l’any 1987, amb l’objectiu

de recuperar el rem tradicional programar l’endemà de la inaua la població, amb l’embarcació guració: una sessió de remergòdels llaguts, tripulada normal- metre, un aparell que permet siment per vuit vogadors més un mular el rem i que normalment
timoner”. Explica Domènech utilitzen els vogadors per als enque “l’any 1987 hi havia quatre trenaments en èpoques que no
llaguts fent activitat a la vila i poden sortir a la mar.
que l’any següent, el 1988, ja n’hi La segona, un taller de nusos.
havia
quatre
Finalment
més, tot i que la «S’ha fet un taller de nusos, l’ h i s t or i a d or
recuperació del
Joan
Domèuna xerrada històrica
llagut com a es- i una prova de remergòmetre» nech va proport practicat
nunciar
una
àmpliament entre la població es conferència titulada “El rem:
calcula que va ser entre els anys d’una necessitat a un esport”, en
1989-1990.
què Domènech va fer una ullada
“Ha estat una exposició molt al desplegament del rem i dels
atractiva per a Lloret i per a la llaguts, des dels temps antics
seva gent”, ha destacat el regidor per atendre les necessitats vitals
de Cultura, Arseni Frigola, que de proporcionar-se bones calaha posat de relleu que el rem és des, tenir peix i guanyar diners
un esport d’equip i de superació fins als temps actuals, en què
col·lectiva, així com del contacte les embarcacions han passat a
amb el mar i les tradicions del ser, degudament adaptades, eleterritori.
ments de pràcAl voltant de «La mostra presenta la història tica esportiva i
l’exposició es
s’ha recuperat
recent del rem a la vila»
van organitzar
el rem com a
tres activitats paral·leles amb forma de propulsió segons les
l’objectiu de permetre al visitant habilitats dels vogadors i per
endinsar-se en aquest fenomen competir. yy
des de diferents punts de vista.
La primera de les activitats es va

Els 4 primers
d’EUiA-ICV

Candidats d’EUiA-ICV a Blanes. Foto Yoyo

blanes
Una candidatura que encapçalarà com ara fa quatre anys,
Joan Salmeron. A continuació
hi aniran Dolors Rubio, Víc-

tor Catalan i Marian Anguita.
EUiA-ICV té actualment quatre
regidors.
Les eleccions municipals es faran el proper mes de maig. yy
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Amor Violència = Violència
no tens vida” de Rossa Moreno
Rodríguez.
Amor+Violència=Violència 2 , Les frases guanyadores en ediciaquest ha estat el lema que aquest ons anteriors havien estat:
2014 s’ha utilitzat a Lloret de Mar 2009 - No et moris per ell
en el Dia Internacional contra la 2010 - Stop, es pot
violència masclista. El seu autor 2011 - El teu silenci el fa més fort
és Dani Cortés.
2012 - Abraça’m sense estrènyer
És la frase gua2013 - Ni un
«Aquest any,
nyadora
del 13 dones han perdut la vida a cop més
concurs convoEls actes orgamans de la seva parella
cat per l’Associnitzats aquest
o exparella»
ació de Dones
any van comenl’Aurora. Hi ha hagut 170 frases çar el 20 de novembre amb la perparticipants.
formance “Massa Creus”, a la plaça
La finalista ha estat, “Si tens por, Pere Torrent. Altres treballs es van
lloret de mar

exposar a diversos espais de la Biblioteca. Tot, a càrrec de l’Associació de Dones l’Aurora. En el marc
dels Dijous de l’Aurora es van lliurar els premis del concurs de frases.
El dia 25, hi va haver la lectura
del manifest commemoratiu un
debat sobre “Joventut i violència
masclista, anem enrere?”, un acte
a la plaça Pere Torrent i la VII
edició del Consell de Dones.
El 3 de desembre va començar el
VIII Cicle de Planeta Dones amb
la xerrada “Violència masclista,
quan començar a intervenir?”. yy

Acte a la plaça Pere Torrent. Foto M. A. Comas

Blanes diu NO a la violència masclista
blanes

Concentració a les portes de l’ajuntament de Blanes. Foto Yoyo

El diumenge 23 hi va haver una
concentració a les portes de l’ajuntament on es va recordar la mort
de 13 dones aquest 2014 a mans
de les seves parelles o exparelles.
La presidenta de la Plataforma de
Dones de Blanes, Aurora Mérida,
va explicar que per aquest motiu
“un any més ens veiem en l’obligació de concentrar-nos per donar a
conèixer que encara hi ha dones
víctimes de violència, que són assassinades pel fet de ser dones o
que la pateixen en silenci a casa
seva”.
Les paraules de la presidenta de la
Plataforma de Dones van donar
pas a la lectura del manifest institucional a càrrec de l’alcalde de
Blanes, Josep Marigó, acompanyat
de regidors i regidores del consistori que també van participar en
l’acte. El manifest unia l’objectiu

de les administracions públiques i
de la societat civil per seguir treballant fins eradicar la violència
masclista. Al manifest, es remarcava que la prevenció i la sensibilització no es poden desvincular
de les intervencions adreçades a
tota la població, incidint especialment en els joves.
Després, l’acte va incloure una de
les novetats amb què va comptar
en relació a anys anteriors. La cantant Cristina del Pozo, d’AMA, va
interpretar la cançó Maria se bebe
las calles, de Pasión Vega. Tot seguit diverses persones es van anar
rellevant per llegir un segon manifest, en aquest cas el que havia
redactat la Plataforma de Dones
de Blanes. El text, en essència, reivindicava que cal continuar amb
la lluita contra la violència masclista, amb l’esperança que un dia
no molt llunyà s’obrirà una escletxa de llum per eradicar aquesta
xacra social que tant ofega la societat.
En acabar el minut de silenci, va
venir una altra de les novetats
amb què va comptar aquest 2014
la concentració. Tres membres del
grup de Teatre Morralla, el Casal Jove de Blanes, van irrompre
al mig del passeig de Dintre per
fer una representació molt real al
voltant del maltractament de les
dones. Sobre un text escrit per
Paula Gómez Fossati -que també
intervenia com actriu-, els actors
Leandro Gabriel i Coral Fuertes
van buscar remoure la consciència
del públic per fer-los veure que, si
tots posem el nostre petit gra de
sorra, podrem contribuir a fer una
societat més justa.
Finalment, l’acte es va tancar amb
una altra cançó, que de nou va ser
interpretada en viu i en directe per
la cantant Cristina del Pozo. yy
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Ràdio Marina convoca el
20è Ecopropostes

societat blanes

Concert de Santa Cecília

Quatre components de la Banda. Foto Yoyo

La Banda i Cobla del Col·legi Santa Maria ha ofert el tradicional concert de Santa Cecília, patrona dels músics, al Teatre Municipal. yy

Aferrada a la vida
Guanyadors i finalistes de la 19a edició. Foto Yoyo

diran en dues categories: ‘Es- ració dels treballs i, si són protudiants d’ESO’ i ‘Estudiants postes, la viabilitat de la seva
Ràdio
Marina
convoca de Batxillerat o Cicles Forma- execució. Des de la primera
l’Ecopropostes 2015. El con- tius’. Al presentar els originals edició, el jurat de l’Ecoproposcurs
premia
ha de constar: tes està format per Martí Boaestudis sobre «La data límit per presentar nom de l’autor, da, president, Francesc Mauri i
algun element els originals és el 27 de març centre escolar, Joan Pedrola. Les bases prevede l’entorn nacurs i telèfon uen un primer premi per a cada
de 2015»
tural (espècicategoria d’una tauleta digital.
de contacte.
es autòctones, estat dels rius, S’han de lliurar 4 còpies. La També es preveuen tres accèsreciclatge, etc.) o una propos- data límit per presentar els sits per a cada categoria i una
ta concreta de millora de l’en- originals és el 27 de
menció especial al
«El guanyador
torn pròxim, que descrigui una març de 2015. S’han
centre amb més tremancança i que inclogui una d’enviar a Ràdio Ma- de cada categoria balls presentats.
solució.
rina, Ca la Guidó 1,
Les bases completes
s’emportarà
Poden concórrer-hi, individu- 17300 Blanes.
una tauleta digital» i full d’inscripció es
alment, tots els joves d’edats El jurat valorarà espoden trobar al web
compreses entre els 12 i els 18 pecialment el nivell d’investi- de l’emissora: www.radiomarianys. Els participants es divi- gació que hagi requerit l’elabo- na.com yy
blanes

Giovanna Valls a la Casa Saladrigas. Foto Yoyo

La germana del primer ministre francès, Giovanna Valls, explica sense embuts l’infern que va travessar durant tots els anys en
què va estar enganxada a diversos tipus de drogues. Ho fa a través de les cartes que escrivia i rebia, així com del seu diari durant el llarg període de recuperació que va començar el 2004. yy
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Xerrades i visites guiades a la Setmana de
la Ciència
blanes
La Fundació Carl Faust i el Centre
d’Estudis Avançats de Blanes han
participat, un any més a la Setmana de la Ciència.
La Biblioteca Comarcal va acollir
entre els dies 14 i 15 de novembre
tres xerrades:
Els primers anys de Ramon Margalef com a científic a càrrec del Dr.
Josep Maria Camarassa. L’aplicació
de la fitosociologia als poblaments
algals amb el Dr. Enric Ballesteros
i Pius Font i Quer (1888-1964), el
seny ordenador de la botànica catalana amb el Dr. Joan Vallès.
Els dies 20 i 21 es van poder visitar les instal·lacions del CEAB.
Hi va haver visites escolars i d’altres d’obertes al públic en general. A través de diversos tallers es
presentaven les diferents línies
de recerca que es duen a terme
al centre. La visita permetia resoldre algunes incògnites com
ara: Per què a Blanes desapareix
la platja?, Com s’estudien els estanys i els rius?, Per què és tan

Visita guiada al Marimurtra. Foto Yoyo

famosa la gamba de Blanes?...
El diumenge dia 23 hi va haver
jornada de portes obertes al Jardí
Botànic Marimurtra. Les visites
podien ser lliures o bé guiades.
De França a Europa
L’origen de la Setmana de la Ciència el trobem al 1991 a França.
El llavors ministre d’Investigació,
Hubert Curien, va celebrar el desè
aniversari del Ministeri obrint al
públic els seus jardins i deixant

Visita escolar al CEAB. Foto Yoyo

que els ciutadans de París s’acostessin de manera informal a la
ciència. El que va començar com
un fet local es va convertir en esdeveniment nacional i periòdic. I
d’aquí a tot el continent. Des del
1993, cada any se celebra la Setmana Europea de la Ciència.
A Catalunya, 17 edicions
Cada novembre, des del 1997, Catalunya celebra la seva Setmana
de la Ciència. Museus, universi-

tats, centres d’investigació, parcs
tecnològics, institucions... obren
les seves portes perquè el públic
pugui accedir als espais on es desenvolupa el coneixement científic
i es fa divulgació de les últimes investigacions i resultats.
Però si una cosa és la Setmana
de la Ciència és participació. Les
institucions científiques preparen
activitats perquè ciutadans de diferents edats i condicions experi-

mentin amb la ciència i l’apliquin
a la seva vida quotidiana. Es poden trobar des de visites guiades
fins a tallers infantils passant per
espectacles, debats o trobades
amb científics.
Aquest any la cita amb la ciència
ha estat del 16 al 25 de novembre.
Els temes centrals de l’edició d’enguany han estat l’energia sostenible, la neurociència i l’envelliment
actiu. yy
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Localitzen el peix globus
al litoral català

Societat Lloret

Trobada de gegants

Trobada gegantera 2014. Foto M. A. Comas

Exemplar de peix globus. Foto DAAM

blanes
Es tracta d’una espècie verinosa i
no apta per al consum.
La Generalitat ha editat un pòster informatiu on s’especifica què
cal fer si es troba un exemplar
d’aquesta espècie.

Al llarg d’aquest any ja s’han rebut
10 avisos de captures d’aquesta
espècie, en concret 1 a Blanes, 1 a
Montgat, 2 a Vilanova i la Geltrú,
2 a Cambrils, 1 a l’Hospitalet de
l’Infant, 2 a l’Ametlla de Mar i 1 a
Coma-ruga.

Les Confraries de Pescadors de
Catalunya, el sector de les pesca
esportiva i recreativa i el Grup de
Treball sobre Seguretat del Peix de
l’Agència Catalana de Seguretat
Alimentària (ACSA) ja han estat
informats prèviament. yy

Els gegants de Caldes de Malavella han fet de padrins als gegants Es Nais i Missling de l’Associació de Gegants i Capgrossos de Lloret de Mar. Per la Festa Major no hi va faltar la tradicional cercavila. yy

Homenatge a la 3a edat

Creus i Mestres durant l’homenatge. Foto M. A. Comas

Les persones homenatjades en el decurs del tradicional dinar
anual han estat Leonor Mestres i Fabregat i Joaquim Creus i Sala. yy

Sopa de l’àvia

Cuineres, cuiners i autoritats. Foto M. A. Comas

El Casal de la Gent Gran, fidels a la tradició, han preparat una
Festa Major més, la Sopa de l’Àvia. Es va servir a la plaça Pere
Torrent després del pregó. yy
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El Mirall estrena ‘Mai més per sempre’
blanes
Es tracta de l’“òpera prima” de
l’actor i escriptor teatral blanenc
Joan Maynou, que l’ha escrit i la
dirigeix després que l’any passat ja
va codirigir amb Pep Alum “Amore Eterno”.
Mai més per sempre es presenta
com una tragicomèdia amb alguns tocs del gènere fantàstic, ja
que planteja diferents situacions
en un mateix espai, però viscut en
diferents èpoques. El què ara ha
esdevingut la secció d’un centre
comercial situat en una actualitat
fictícia, antigament va ser l’escenari d’un teatre. Les dependentes
de l’establiment comercial per una
banda, i els integrants d’una companyia teatral per l’altra, conviuen
paral·lelament en un mateix lloc.
Els uns viuran el final de la vida
amb un futur sense esperança,
mentre que els altres experimentaran el principi de la mort atrapats en un cercle infinit.

Estrena de la nova producció del Mirall. Foto Joan Membrives

Segons Maynou, Josep Alum continua essent l’ànima del grup, i ell,
l’únic que aporta són opcions per
“ampliar-lo i diversificar-lo”.

El repartiment de Mai més per
sempre el formen vuit actors i actrius, quatre dels quals s’estrenen
per primera vegada amb el grup

blanenc: Xavier Pascual, Viviana
Navarro, Esther Bordallo i Anna
Creixell. Completen l’elenc, Albert Maynou, Jordi Pratsevall, Lali

Junta local de Seguretat
lloret de mar
Les dades presentades fins a l’11
de novembre, mostren un total de
15.764 gestions registrades des de
la Sala de Comandament de la Policia Local de Lloret de Mar.
Per àmbits d’actuació les intervencions han estat: 1180 intervencions vinculades a risc d’exclusió
social, prostitució al carrer, venda
ambulant, mendicitat; 372 actuacions relacionades amb la convivència; 495 vinculades a imatge
i neteja com fer necessitats fisiològiques a la via pública, consum

d’alcohol a la via pública, no fer
ús de papereres o utilitzar punters
làser; 163 en l’apartat de molèsties, sorolls i crits a la via pública;
53 relacionades amb inspeccions
a locals, s’han realitzat 2 tancaments per venda d’estupefaents i 1
per sorolls; 282 intervencions amb
animals; 40 relacionades amb usos
de la via pública i 62 relacionades amb la normativa de platges.
Aquest any també s’ha fet un especial seguiment a les infraccions
vinculades a la Llei de Turisme,
166 actuacions. yy

Participants a la Junta de Seguretat d’aquest desembre. Foto M. A. Comas

Barti i Georgina Alexandra de
Korte.
Prenent el fil d’anteriors muntatges, així com de la darrera producció –Parole, Parole– la nova obra
també incorpora música en directe interpretada per uns joveníssims músics: Bernat Maynou a la
guitarra, Sixto Lara al baix, Arnau
Campos al teclat, Tom Vermeiren
a la bateria i Ferran Gràcia com a
cantant. Els arranjaments sonors
són d’Alfredo Moreno i l’escenografia del mateix director, Joan
Maynou.
Completen la fitxa artística Carlos
González (il·luminació i disseny),
Xavier Puigdemont (taula de
so), Sílvia Marquès i Paula Tomé
(atrezzo i producció executiva);
Maria Freitas (maquillatge), Eva
Ariza i Isidre Girvent (veus en
off), Diego Cañamero i David Delafuente (execució escenogràfica
juntament amb el director) i Joan
Membrives (fotografies). yy

desembre DE 2014

LA MARINA 17

Blanes dedica la 1a audiència pública als
temes econòmics
blanes
Representants d’AAVV; partits polítics, amb una important presència dels que actualment no són al
consistori; entitats locals; regidors
i ciutadans a nivell particular, han
participat en aquesta audiència
pública amb l’objectiu d’escoltar i
preguntar a l’alcalde Josep Marigó.
L’acte celebrat a la Sala de Plens es
va dividir en dues parts. A la primera, es va parlar de la situació
econòmica del consistori, i en la
segona, del projecte de pressupost
del 2015.
El moderador Jordi Gaitan, explicava els objectius de la trobada,
Imatge de la Sala de Plens el 29 de novembre. Foto Yoyo
“omplir la trobada de contingut i
sentit i rebre de l’ajuntament ex- fet aquesta convocatòria. Espe- que se’n convoqui una cada any.
rem que els propers anys n’hi A l’hora de fer preguntes, els ciuplicacions clares i concretes”.
hagi moltes més tadans es van interessar, entre
L’ a u d i è n c i a
«Alcalde i ciutadans
i els ciutadans d’altres, pel pla d’ajust econòmic
pública es va
convocar arran
puguin partici- imposat pel govern del PP, perquè
van analitzar la situació
d’una propos- econòmica municipal durant par activament les ordenances fiscals 2015 no han
de la vida mu- passat per ple, pel preu de l’aigua,
ta de la CUP.
dues hores i mitja»
nicipal”.
com es pot incidir en el proper
Jaume Pujades,
espera que en un futur n’hi hagi En aquest sentit, en el darrer ple, pressupost o per la pobresa enermoltes més, “agraïm que s’hagi ja es va aprovar per unanimitat gètica.

i serveis, a 22,9 MEUR. Pel que
fa als ingressos, 17,3 MEUR arriben en impostos directes; 16,6
en taxes i, 10,4 en transferències
corrents.
Josep Marigó va deixar clar que
aquests números s’han de negociar amb la Junta de Personal i
la resta de formacions polítiques
del consistori abans de portar-los
a ple a finals d’aquest mes de desembre. També va deixar la porta oberta a les aportacions dels
ciutadans o partits polítics sense
representació.
Totes les dades plantejades en
aquesta Audiència Pública es
poden trobar a la pàgina web de
l’Ajuntament de Blanes, www.blaL’alcalde Josep Marigó va fer pú- nes.cat
bliques les dades del projecte de L’audiència pública va durar dues
pressupost amb què treballa el go- hores i mitja i es va gravar en el
vern: 45,9 MEUR d’in- «La proposta de que en un futur seran
gressos i 45,7 MEUR
les vídeo-actes. Tres
pressupost 2015
de despeses. La previcàmeres recullen totes
supera els 45 MEUR» les aportacions. Les
sió del capítol d’inversions és de 924.000 euros.
actes en format paper, per tant,
El capítol de personal s’eleva a passaran a la història en poques
12,7 MEUR i el de contractes setmanes. yy
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Compromesos amb la llengua
blanes
Blanes celebra aquesta tardor-hivern la 14a edició del Voluntariat per la Llengua. En aquests
anys, la iniciativa ja ha superat
els 2.500 voluntaris.
Aquesta nova edició, que va començar el 19 de novembre i finalitzarà el 8 de febrer, inclou
10 sessions de conversa amb un
aprenent de català, d’una hora
de duració cadascuna de les sessions. Aquest és l’objectiu que
persegueix l’experiència: posar
en contacte una persona que està
aprenent català amb una altra de
catalanoparlant perquè puguin
practicar la llengua en un ambient distès: passejant, en un bar,
assistint a un espectacle...
Tots els participants disposen
del carnet de voluntaris per la
Voluntaris per la Llengua 2014. Foto Aj. Blanes
llengua amb el qual poden accedir a diversos descomptes i ofer- comercials i de restauració ad- Inicialment l’Oficina de Cata- l’any, amb dues edicions martes, com per exemple entrades 2 herits a la campanya.
là de Blanes va començar fent cades en el calendari: els mex 1 al Jardí Botànic Marimurtra La campanya, d’arrel ciutadana, una edició de Voluntariat per la sos de novembre i de març. Per
i al Teatre de
va començar el Llengua amb
tant, la borsa
«La borsa de voluntaris
Blanes. Les pa- «Bolzano, Flandes i Andorra març de 2004, caràcter anu- i aprenents està permanentment de voluntaris
relles lingüístiara fa 10 anys, al, coincidint
i aprenents
han agafat com a model
oberta a l’Oficina de Català »
ques també disi al llarg de to- amb el mes
està permael programa ‘Voluntaris
posen d’un 10%
tes les edici- de març. Darrerament, però, nentment oberta a l’Oficina de
per la llengua’ »
en les consumions sempre ha la campanya s’ha entès com un Català.
cions que facin als establiments comptat amb molt bons resultats. programa obert al llarg de tot Entre els beneficis d’aquesta

campanya, hi ha l’estrictament
lingüístic -la millora de la fluïdesa que experimenten els aprenents-, així com el social, perquè
ajuda a la integració, a la cohesió
social i al coneixement mutu de
les dues cultures. A més a més,
incideix en un aspecte clau per
millorar l’actitud lingüística dels
catalanoparlants: el fet de mantenir la llengua catalana encara
que la fluïdesa de l’interlocutor no sigui completa, entenent
aquesta actitud com a signe
d’hospitalitat i d’ajuda de l’altre,
i no pas com a signe de mala
educació.
L’any 2005, el Voluntariat per la
Llengua va ser reconegut per la
Comissió Europea com una de
les 50 millors pràctiques de reforç per a l’aprenentatge d’una
llengua que s’estaven portant a
terme a la Unió Europea. Una
mostra de l’èxit d’aquesta iniciativa és que s’ha implantat a les
Illes Balears, al país Valencià, i
a Andorra. També s’ha posat en
marxa a la Vall d’Aran per a l’occità, i s’ha adaptat a l’estranger a
la província de Bolzano (Itàlia),
així com a la regió de Flandes
(Bèlgica) yy
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Tradicions nadalenques

Les vacances escolars, enguany molt més tardanes que d’altres cursos, donaran el tret de sortida a unes jornades dedicades bàsicament als més petits de la casa. Són uns dies d’il·lusió i,
sobre tot, tradició. A Blanes, el tret de sortida es donarà abans, amb la Fira de Sant Tomàs, enguany amb una durada de dos dies, el dissabte 20, i el diumenge 21
blanes - lloret de mar
No hi ha Nadal sense Pastorets. A
Blanes, un any més es podran veure Pastors i misteris, de Pere Puig i
Llensa. Les representacions estan
programades pels dies 20 i 21, el
dissabte a les deu de la nit; i el diumenge, a les set de la tarda. Qui
vulgui aprofundir una mica en la
història dels Pastorets de Blanes,
es pot acostar a la Biblioteca Comarcal. El programa Promocionem la Cultura, Fomentem la Lectura, aquest mes de desembre es
dedica als Pastorets. Ja hi ha hagut
una xerrada i un assaig obert; i pel
dia 23 s’ha programat una cantada
de nadales amb la Coral dels Petits
del barri de Sa Carbonera.
A Lloret de Mar, els Pastorets es
podran veure al Casal de l’Obrera
els dies 21, 26 i 28 de desembre, i
el 4 de gener, sempre a les sis de
la tarda. Com marca la tradició,
els dos primers dies es farà cagar
el tió, i els altres dos, hi haurà la
visita del Patge Reial.
El dia 24, no cal oblidar el Caga
Tió.
Com a cada Nadal, hi haurà concurs i exposició de pessebres. A

Blanes, per segon any consecutiu,
els alumnes de l’institut Serrallarga han estat els encarregats de
dissenyar el pessebre monumental
del passeig de Dintre. El pessebre
compta amb cinc escenes principals. Tres d’elles són de caire religiós, d’aquelles obligatòries en tot
pessebre de tradició catalana. Es
tracta del naixement, amb les figures de Josep, Maria, el nen Jesús,
un bou, una mula i els tres Reis
Mags; Sa Berenada, amb pastors i
ovelles; i l’Anunciació, amb l’àngel
Gabriel i els pastors.
Pel que fa a les altres dues escenes
que representen el poble de Blanes, els alumnes van decidir que
se sumarien als actes de celebració
del Tricentenari i s’inspirarien en
aquella època perquè a través del
pessebre els seus visitants puguin
traslladar-se al segle XVII.
També a Blanes, del 27 de desembre al 4 de gener, torna l’Expodiver. Parc de Nadal, a l’antic Pavelló d’Esports. Horari: de 10:00 a
21:00.
I per tancar el cicle nadalenc, Cavalcada de Reis, pas previ a la nit
més màgica de l’any. yy

Pessebre dissenyat pels alumnes de l’Institut Serrallarga. Foto Yoyo
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Cicloturisme en
temporada baixa
lloret de mar
Lloret de Mar està certificat com
a destinació de turisme esportiu
des de l’any 2006 i cada any des
del sector públic i privat s’ha anat
invertint en la millora de les instal·lacions i l’adaptació progressiva a cada una de les necessitats
que les diferents modalitats esportives necessiten.
Un dels esports pels quals Lloret de Mar està apostant més els
darrers temps és el cicloturisme,
pràctica amb la qual la destinació
ja té una llarga vinculació com a
seu d’esdeveniments nacionals i
internacionals com la Setmana
Catalana de Ciclisme, la Volta a
Catalunya o la Vuelta, i també

com a destinació per a estades
o concentracions de grups europeus, principalment dels països
del centre i el nord d’Europa, que
arriben atrets per l’atractiu de les
rutes cicloturistes que ofereix la
demarcació de Girona.
La progressiva especialització de
Lloret de Mar inclou l’adaptació
a les necessitats d’aquests usuaris
pel que fa a allotjament amb serveis com poden ser menús rics
en carbohidrats, aparcaments
específics per poder penjar les
bicicletes, eines per a tot tipus de
reparacions, mànegues per a la
seva neteja i servei de manteniment, entre d’altres.
Actualment Lloret de Mar disposa de set hotels completament

1r aniversari
dels Maduixots

adaptats i sis hotels més estan en
procés d’adaptació.
Quant a rutes de cicloturisme,
s’ha realitzat un esforç per promoure rutes atractives i segures,
amb una bona senyalització. De
fet, de les dotze rutes presentades
en el plànol de rutes cicloturistes
de Catalunya, cinc surten de Lloret de Mar i una sisena hi passa
durant el seu recorregut.
L’estudi del Parlament Europeu
sobre cicloturisme ha xifrat que
hi ha 2.300 milions de viatges
cicloturistes a Europa, dels quals
20,4 milions inclouen pernoctació. L’impacte econòmic està xifrat a Europa en 44.000 milions
d’euros a l’any. yy

La trobada de Malgrat es va fer a cobert per la pluja. Foto Yoyo

malgrat de mar

Lloret acull cada any nombrosos cicloturistes. Foto M. A. Comas

Ara fa un any es feia una reunió a
Malgrat de Mar per crear la colla
dels Castellers de l’Alt Maresme.
En dotze mesos, han aconseguit
la implicació de més de 150 persones i una vuitantena de castells,

el més important un 4 de 7 a la
ciutat de Mataró i posteriorment a
Malgrat de Mar en la cloenda de la
temporada.
Marc Ruiz, el cap de colla dels
Maduixots, fa una valoració “molt
positiva” del primer any. yy
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Jornades de l’horta a Santa
Susanna
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5a edició de la “Poesia
als barracons”
palafolls
Es tracta d’una iniciativa de l’institut Font del Ferro i l’Associació
de Literatura Activa de Palafolls,
que compta amb el suport de la
Institució de les Lletres Catalanes.
L’objectiu, “acostar la poesia als
estudiants”, segons explica Josep
Hernández, portaveu de l’organització.
Tot i que les xerrades van adreçades
especialment a estudiants de Batxillerat i 4t d’ESO, els actes també són
oberts al públic en general.

El cicle arriba a la 5a edició coincidint amb els 10 anys de l’institut
Font del Ferro.
Va obrir el curs 2014-15, ORIOL PONSATÍ-MURLÀ amb
una lectura de l’Odissea d’Homer en la versió de Carles Riba.
JABIER
MUGURUZA
va
presentar Hitzak eta musika
(Paraules
i
música).
ENRIC CASASSES va ser a Palafolls amb Intent de comentar-hi el poema d’en Joan Maragall ‘Soleiada’.

Properes xerrades:
MONTSERRAT ESCARTÍN (divendres 12 de desembre a les
11.30).
Els símbols en els textos literaris
JORDI LLAVINA (dilluns 22 de
desembre de 2014 a les 10.00).
La poesia de Joan Vinyoli
MATTHEW TREE (divendres 9
de gener de 2015 a les 11.30).
Memòries! i altres textos autobiogràfics
DAVID CASTILLO (divendres
20 de març de 2015 a les 11.30).
Poesia underground yy

Exposició de productes al Pavelló Municipal. Foto Yoyo

El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí; i l’alcalde de la vila, Joan Campolier han presidit les jornades d’aquest novembre. Aquest any
la jornada de l’horta s’ha dedicat a la inspecció periòdica obligatòria de la maquinària de tractaments i la qualitat de les aplicacions fitosanitàries. yy

Dia Universal de la Infància
a Calella
Jabier Muguruza va portar música i poesia. Foto Benet Garcia

Premi al Cau de Pineda
pineda

Mosaic olímpic i solidari. Foto Escola Freta

L’alumnat de Freta torna a celebrar el Dia Universal de la Infància (20 de novembre) d’una manera activa i solidària.
S’han recordat els Special Olympics que ha acollit recentment la
ciutat, s’ha fet un gran mosaic amb anelles olímpiques i s’han recollit aliments per a Càritas, un total de 800 quilos. yy

L’Agrupament Escolta i Guia Montpalau
de Pineda ha guanyat el primer Premi de
la Fundació Sant Jordi de Girona de Bones
Pràctiques.
El premi ha estat pel seu projecte de construcció d’en Dentetes, un gegantó que ha fet
la branca de Castors i Llúdrigues del Cau
pinedenc.
“Totes les parts del procés han anat a càrrec
del grup de Castors i Llúdrigues”, tal i com
explica el membre del cau, Pep Basart.
El Premi Sant Jordi de Bones Pràctiques es
dóna a aquells agrupaments que fan una tasca pedagògica concreta en favor dels infants,
i en aquesta ocasió s’ha premiat el projecte
pinedenc i el fet que hagi estat transversal.
L’entrega del premi s’ha fet a la Cellera de
Ter, en el decurs de l’Assemblea de l’escoltisme i guiatge de Girona, on pertany el Cau
de Pineda. yy

Membres del Cau i el seu gegantó.

LA MARINA 23

desembre DE 2014

Calella acull el tast solidari “Vi per Vida”
sentit, Roger Gomis de l’Institut
de Recerca Biomèdica ha explicat
Vi per Vida és una associació que: “Iniciatives com les de Vi per
sense ànim de lucre impulsada Vida prenen una gran rellevància
pel somelier Xavier Ayala i que no només pel suport econòmic
va néixer l’abril d’aquest mateix per a la investigació, sinó perquè,
any, amb l’objectiu
a més, contribude recaptar diners «Calella ha estat el segon eixen a consciper a la recerca en municipi català en acollir enciar la societat
metàstasi i sensibique cal invertir en
“Vi per Vida”»
litzar els ciutadans
investigació de la
en favor de la investigació.
metàstasi, ja que és la gran causant
El de Calella és el segon tast que dels casos de mortalitat.
s’organitza, després de l’èxit del Per la seva banda, l’alcaldessa,
primer que es va fer al maig a Montserrat Candini ha manifestat
Mollerussa. “Apropem els vins que: “la investigació forma part
catalans al públic d’una manera del nostre dia a dia i des dels mudivertida, amb presentacions au- nicipis també hem d’ajudar a didiovisuals i música catalana mo- fondre i donar valor a aquests gestos que sumen:
derna, alhora
que contribuïm «Els estudiants de restauració solidaritat +
entre tots a una de l’Institut Bisbe Sivilla també coneixement
bona causa”, ha hi van participar activament» + investigació
explicat Xavi
i amb aquesta iniciativa Vi per Vida es tanca
Ayala.
Els fons recollits a les campanyes aquest cercle de la Terra per la
de Vi per Vida van destinats a Terra”.
l’Institut de Recerca Biomèdica Per només cinc euros, els parti(IRB Barcelona), que té un pro- cipants van assaborir vins de les
grama específic d’investigació denominacions d’origen d’Alella,
en càncer i metàstasi. En aquest Costers del Segre, Pla del Bages i
calella

Presentació de l’acte Vi per Vida. Foto Aj. Calella

Empordà, fent un viatge per diferents demarcacions de Catalunya.
L’acte el va presentar la periodista
Elisabet Carnicé i el guiatge pels
vins va anar a càrrec de Xavi Aya-

la. El servei i atenció al públic així
com també l’elaboració d’algunes
degustacions culinàries van ser
dels estudiants de restauració de
l’Institut Bisbe Sivilla de Calella.

L’Ajuntament de Calella, l’Institut
Català de la Vinya i el Vi i personalitats com Carme Ruscalleda,
Quim Masferrer i Pilarin Bayés
s’han sumat a la iniciativa. yy
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esports

Blanes acollirà la Copa
2015 d’hoquei
blanes
La Ciutat Esportiva de Blanes
tornarà a ser la seu de la competició que es disputarà entre el 26
de febrer i l’1 de març.
La Reial Federació Espanyola de
Patinatge ha arribat a un acord
amb l’Ajuntament de Blanes perquè la Copa del Rei es traslladi
una vegada més a la localitat blanenca, una garantia d’èxit en tots
els aspectes.
Blanes va ser la seu de la Copa
del Rei 2011, que a més va servir per inaugurar les instal·lacions del complex esportiu que

forma la Ciutat Esportiva de Blanes. Des d’aquell moment, Blanes ha acollit diversos esdeveniments esportius de primer nivell
del patinatge, entre els quals destaquem l’OK Stars 2012, el Campionat d’Europa de Grups Xou
d’aquest mateix any i, més recentment, la primera edició de
l’Eurockey Cup Sub17.
Amb una capacitat per a 2.000
espectadors, el pavelló d’hoquei
sobre patins de la Ciutat Esportiva de Blanes és un dels més grans
i espectaculars de l’hoquei sobre patins nacional. A la Copa
del Rei, es donaran cita els vuit

La Cursa de
Nadal creix

primers classificats de l’OK Lliga en finalitzar la primera volta,
en no tenir el Blanes equip en la
màxima competició i, per tant,
no gaudir d’un bitllet directe per
a l’equip amfitrió. Els quatre primers classificats seran els caps de
sèrie, que no es podran mesurar
fins a les semifinals.
La competició es disputarà amb
el format habitual dels últims
anys, amb els partits de quarts de
final dijous i divendres, les semifinals el dissabte i la gran final el
diumenge. yy

Sortida de la Cursa de Nadal 2013. Foto M. A. Comas

lloret de mar

Partit Blanes-Liceo de la Copa 2011. Foto Joan Ferrer

Novetats a la Cursa
Mar i Murtra
Mar i Murtra, gener 2014. Foto Yoyo

blanes
Es farà a Blanes el proper 18 de gener i, a la cursa habitual de 20 km se
n’hi afegeix una de 10. Es tracta d’un circuit pensat per a tothom, tant
per a aquells que corren curses curtes i volen millorar la seva velocitat
com per gent que la vulgui fer corrent i caminant amb amics o família.
La sortida i arribada serà al passeig de Mar.
Les inscripcions es poden tramitar a través de la web www.cursamarimurtra.cat. yy

A proposta de la Regidoria de la
Dona i el Consell de Dones de
Lloret de Mar, a la Cursa de Nadal
s’hi afegeix la Cursa de la Dona,
una incorporació que neix amb
vocació de continuïtat i amb dues
finalitats: per una banda la de reivindicar l’existència i la rellevància
social de la pràctica esportiva portada a terme per les dones, i per
l’altra una de caire solidari, doncs
part de la inscripció es destinarà a
la lluita contra el càncer.
La Cursa de Nadal-Cursa de la

Dona es celebrarà el diumenge 28
de desembre amb un recorregut
de 5 Km. La sortida i l’arribada,
com és tradicional, serà a les pistes d’Atletisme. Passarà per les zones més cèntriques de la vila com
pot ser la façana marítima.
Les inscripcions es poden fer de
manera presencial a El Puntet de
l’avinguda Vidreres, les Oficines
de Turisme, el Centre Cívic del Rieral, l’Àrea d’Esports o a les pistes
d’atletisme. També es poden fer en
línia a la pàgina web de l’ajuntament de Lloret: www.lloret.cat yy
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El CF Lloret trepitja fort a Solidaritat del
la 1a Catalana
CB Blanes
lloret de mar
Després de 13 jornades, té 22 punts
producte de 6 victòries, 4 empats i
3 derrotes. L’equip ocupa la part alta de la taula classificatòria, concretament la quarta posició.
Enrere han quedat els patiments
d’ara fa un any, sempre al voltant
de la zona més perillosa de la taula. Edu Urdiales, el tècnic local, ha
trobat els homes i la manera de jugar per aconseguir un bon rendiment, i per tant bons resultats en
aquest primer terç del campionat.
Abans de l’aturada del 6-8 de desembre -no hi ha competició de
lliga a cap categoria de la FCF, el Lloret va empatar al camp de
la Gramanet, un equip de la part
baixa de la taula, però amb un
bon nivell de joc. Quan torni la
competició, 13 de desembre, el
Lloret jugarà a casa contra el CE
Tecnofutbol, un altre rival en zona de descens. Aconseguir un bon
resultat es presenta clau per po-

Plantilla CF LLoret 14-15. Foto M. A. Comas

der arribar a les vacances de Nadal amb la tranquil·litat de la feina feta.
L’altre equip selvatà de la categoria
és el Farners, en aquests moments
a la zona tranquil·la de la taula.
A 2a Catalana, el CF Tordera,
nou a la categoria, es troba al mig
de la classificació. El darrer partit
es va aturar al minut 83, perquè el
camp estava impracticable. Els set
minuts pendents contra l’Aro es
jugaran el dijous dia 11 a les deu

del vespre. Una victòria el col·locaria en setena posició.
Al grup 16 de la 3a Catalana, el
Palafolls és el clar dominador: 12
victòries, un empat i cap derrota. El CD Blanes, l’únic equip que
no ha perdut amb el Palafolls, és
tercer amb 30 punts, a set del líder. En aquest mateix grup hi ha
tres equips més de Blanes. El Ca la
Guidó té 22 punts; el Blanes Atlètic, 16, i el Quatre Vents, 14. yy

Presentació temporada 14-15. Foto CBB

blanes
La Ciutat Esportiva de Blanes va
acollir el darrer cap de setmana de
novembre la presentació dels 28
equips del Club Bàsquet Blanes, 19
federats i 9 d’escola.

Paral·lelament a la presentació dels
equips, el club va organitzar una recollida d’aliments per Càritas Blanes. La solidaritat de les famílies del
bàsquet blanenc va fer que es recollissin 280 kg d’aliments. yy
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L’AGENDA
LLORET DE MAR. desembre
DIa 12

CONFERÈNCIA DE JOAQUIM
ALBAREDA “LES RAONS DE LA
RESISTÈNCIA”
20.00 h Club Marina Casinet
c/ Martirs, 2 2n

DIa 13

FIRA ALIMENTÀRIA DE
PRODUCTES ARTESANS
9.00-20.00 h Plaça de la Vila
CURSA MATINAL
MOTERA SOLIDÀRIA
10.00-13.00 h Plaça Pere Torrent
RACÓ DELS CONTES:
QUÈ FAN ELS ESCARABATS PER
NADAL
11.30 h Biblioteca Plaça Pere
Torrent, 1
FESTIVAL DE NADAL
GIMNÀSTICA RÍTMICA
CLUB VITRY
15.00-18.00 h Pavelló d’Esports
El Molí
CONFERÈNCIA: L’AVENTURA
LÍRICA I VITAL DE JOAN
VINYOLI
20.00 h Club Marina Casinet
GOSPEL VIU: NON STOP GOSPEL
21.00 h Teatre de Lloret
Preu: 15 euros
Festa Solidària AME
(Atrofia Muscular Espinal),
una malaltia que pateix l’Aran
Activitats durant tot el dia a la
plaça Pere Torrent

DIes 13-14

ACTIVITATS A FAVOR
DE LA MARATÓ DE TV3

DIa 14

XXIX FIRA DELS SANTS METGES
9.00 h Pl. Església
FIRA MERCAT DE BROCANTERS
I COL·LECCIONISTES TROBADA
VEHICLES CLÀSSICS
9.00-14.00 h Plaça Pere Torrent
MERCAT SOLIDARI
ASSOCIACIÓ DISCAPACITATS
JOSÉ LUIS SÁNCHEZ SOLETE
8.00-21.00 h Av. Rieral
QUINA SOLIDÀRIA
18.00 h Hotel Rosamar

DIa 19

CONCERT:
ARSINOVA COR DE CAMBRA
21.00 h Església Parroquial Sant
Romà

DIa 20

TEATRE LLIBERT
21.00 h Teatre de Lloret
Preu: 12 euros
RACÓ DELS CONTES:
CHRISTMAS TIME!
EN ANGLÈS
11.30 h Biblioteca Plaça Pere
Torrent, 1
CAGA TIÓ
Centre Vila

DIa 21

QUINA SOLIDÀRIA
18.00 h Hotel Rosamar
TEATRE INFANTIL: OT, EL
QUIXOT
17.30 Teatre de Lloret
TEATRE: ELS PASTORETS
18.00 h Casal de l’Obrera

DIes 23-24

DESFILADA DEL PARE NOËL
Centre Vila

DIa 24

CONCERT DE NADALES
CORAL ALBA DE PRIMA
MISSA DEL GALL
23.30 h Església Parroquial de
Sant Romà

Del 24 al 6

EXPOSICIÓ DE DIORAMES
Ermita dels Sants Metges
Dies 24-06/01 · Horari 10.0014.00 h /16-20 h
Dies 25, 1/01, 6/01 · Horari:
10.00-14.00 h

DIa 26

TEATRE: ELS PASTORETS
18.00 h Casal de l’Obrera

DIa 27

CONCERT DE NADAL
AMB EL COR GERIONA
21.00 h Teatre de Lloret
Preu: 15 euros

DIa 28

CURSA DE NADAL SANT
SILVESTRE POPULAR DE
LLORET
10.00-13.00 h Pistes Atletisme
TEATRE INFANTIL:
EL BOSC DE LA MÚSICA
16.30 / 18.00 h Teatre de Lloret
Preu: 10 euros
TEATRE: ELS PASTORETS
18.00 h Casal de l’Obrera

blanes. desembre
Del 10 al 23

EXPOSICIÓ DELS TREBALLS DE
RECERCA. Instituts de
Secundària de Blanes
Sala García-Tornel

De l’11 al 14

41 LLIGA CATALANA DE
CANARICULTURA
Antic Pavelló d’Esports de
10.00 a 12.00 i de 17.00 a
19.00 h

Del 12 de desembre
al 17 de gener

EXPOSICIÓ: LA CRÒNICA DELS
CANVIS. EL PERIODISME A
LES COMARQUES DE GIRONA
(1976-2014)
Casa Saladrigas

Dia 13

REGATES. Categoria Creuers.
TROFEU NADAL
Club Vela Blanes
CERCAVILA I FESTA INFANTIL
Plaça dels Dies Feiners
A partir de les 17.00 h
El Poema de Nadal de
Segarra a càrrec del Grup
de teatre, art i poesia de la
Casa d’Ardales.
Al Teatre 19.00
Acte a benefici de MIFAS

DiA 13

PESSEBRE VIVENT. AA.VV
Raval i Sa Carbonera
Entorn Església Santa Maria
De 19.00 a 21.00 h

DiA 14

PESSEBRE VIVENT. AA.VV
Raval i Sa Carbonera
Entorn Església Santa Maria
De 18.00 a 19.30 h

Dia 21

CONCERT DE NADAL. Banda i
Cobla Col·legi Santa Maria de
Blanes
Passeig de Mar a les 12.30 h

Dia 24

CANTADA DE NADALES. Cor
Infantil del Barri de Sa
Carbonera
Carrers del Centre a les 11.30 h

Dia 24

PARC DE NADAL
Antic Pavelló d’Esports

Dia 27

MÚSICA AL CARRER amb la
Colla de Grallers i la Banda
Musical de Blanes
Carrers del Centre de 17.30 a
20.30 h

Del 27 de desembre
al 6 de gener

EXPOSICIÓ “ TEMPS
MODERNS”. Obres de Marc
Llach
Sala García-Tornel

Dia 28

MÚSICA AL CARRER amb la
Colla de Grallers i la Banda
Musical de Blanes
Carrers del Centre de 18.00 a
20 h
XVII Marxa de la Pau
Sortida de la plaça de
l’església de Santa Maria
19:00 h

Dies 28, 29 i 30

Dia 20

ALTRES ACTIVITATS

Dies 20 i 21

TEATRE: PASTORS I MISTERIS.
Grup dels Pastorets de
Blanes Teatre infantil
a les 22.00 i 19.00 h
FIRA DE SANT TOMÀS
Passeig de Dintre, c/ Ample,
Muralla, Raval i Plaça Espanya
de 9.00 a 21.00 h

Dia 23

“CANTEM NADALES AMB
BARRETINA I SAMARRA” amb
la Coral de Petits del Barri Sa
Carbonera a les 19.00 h

Del 27 de desembre
al 4 de gener

PASSEJADES EN PONI
Passeig de Dintre de 17.00 a
20.30 h

CANTADA DE NADALES. AV.
Mas Enlaire
Zona Mercat a les 18.00 h
FESTIVAL DE NADAL DE
GIMNÀSTICA RÍTMICA
Ciutat Esportiva Blanes
d’11.00 a 13.00 h i de 18.00 a
19.30 h
FESTIVAL KEMPO-KARATE
INFANTIL DE NADAL
Ciutat Esportiva Blanes de
17.00 a 19.30 h

Dia 19

DONACIÓ DE SANG de 10.00
a 14.00 h i de 16.00 a 18.30 h

CAGA TIÓ
C. Muralla, 28 de 17.00 a
19.00 h

Del 14 al 23

RECOLLIDA DE MENJAR PER
AS TIÓ. C. Muralla, 28 de
17.00 a 20.00 h

Dia 18

DONACIÓ DE SANG de 17.00
a 21.00 h

BIBLIOTECA COMARCAL
Dia 16

AULABLANES- Conferència:
“El Cervell emocional i les
seves funcions” amb el Dr.
Morago a les 12.00 h

ACTIVITATS EN BENEFICI
DE LA MARATÓ DE TV3
Fins al 14

LLIBRES QUE CUREN. Venda
de llibres de segona mà.
Biblioteca Comarcal

Dia 13

TALLERS I ACTIVITATS
INFANTILS I JUVENILS
AEiG PINYA DE ROSA Passeig
de Dintre de 17.00 a 19.00 h

Dia 14

MARXA POPULAR . Sortida
passeig de Mar. AEiG Pinya de
Rosa. Fondistes de Blanes
CENTRE EXCURSIONISTA DE
BLANES de 8.00 a 14.00 h.
SENDERISME: Tossa de MarCala Giverola-Cadiretes
AMICS DELS CAMINS: Creu de
Malgrat

MORRALLA, ESPAI
CREATIU
Dia 12

Lliurament de premis Bolleré
a les 19.00 h

Dia 13

CABARET MULTIDISCIPLINAT
a les 22.00 h

Dia 19

FESTA CLOENDA DE LA
PROGRAMACIÓ DE TARDOR
a les 22.00 h
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COMARCAL. desembre
Dies 13 i 14
Malgrat, Pineda, Calella,
Tordera, Palafolls i
Santa Susanna
Activitats a favor de la Marató
de TV3, enguany dedicades
a les malalties del cor. En
alguns municipis les activitats
s’allargaran totes les festes
nadalenques.
Malgrat de Mar
Teatre a benefici de Càritas
Organitza Teatre la Magnòlia
Negra
Centre Cultural
Dissabte (22.00 h) i diumenge
(18.00 h)
Dia 13
Calella
Inauguració dels pessebres
del Club Nàutic, Museu-Arxiu i
plaça de l’ajuntament.
Malgrat de Mar
Concert de Santa Llúcia
A la Barretina Vermella amb la
Cobla Palafolls 21.00 h
Pineda de Mar
Fira de Nadal
Dia 14
Pineda de Mar
Fira de Nadal
Malgrat de Mar
Pessebre Vivent

Parc del Castell
De 18.00 a 20.00 h
Santa Susanna
Festa de la infància i la joventut
(matí i tarda)
Sardanes al pavelló (18.30 h)
Dia 15
Calella
155è aniversari del Far
Trobada popular 21.30 h
Malgrat de Mar
Xerrada TDAH a l’Aula
Centre Cívic 21.00 h
Dies 18, 19 i 20
Pineda de Mar
Cinema infantil (18.00 h) i
juvenil (19.00 h)
Biblioteca Serra i Moret
Dia 20
Calella
Inauguració de la XXV Exposició
de pessebres i diorames
Casal de l’Amistat
19.00 h
Es podrà visitar fins el 6 de
gener
Malgrat de Mar
Mercat solidari de joguines
Plaça de l’Església
De 10.00 a 13.00 h
Pineda de Mar
Gravació del programa de
Barça TV “Quina Penya”

Plaça Mèlies 12:30
Santa Susanna
Concert de Nadal a càrrec de
l’Aula de Música
Local Social 18.00 h
Dia 21
Calella
Concert de la Principal de la
Bisbal
Fàbrica Llobet-Guri 12.15 h
Pineda de Mar
Concerts de Nadal
A l’església de Santa Maria i
l’escola Sant Jordi 12.00 h
Dies 20 i 21
Tordera
Pessebre Vivent al veïnat de
Sant Pere
De 18.00 a 21.00 h
Calella
Pessebre Vivent
Al centre històric Dissabte
(20:00 h) i diumenge (19.00 h)
Malgrat de Mar
Tió solidari
Plaça de l’Església (dissabte a
les 17.30 h) i plaça de les Mines
de Can Palomeras (diumenge
17.00 h)
Dies 21, 26, 28, 1 i 11
Calella
Els Pastorets
Teatre Orfeó

Dia 24
Calella
Caga tió monumental
Plaça de l’Església 18.00 h
Dia 25
Calella
18a Banyada nadalenca
Platja, zona de les barques
12.00 h
Calella
Concert de Nadal
A càrrec de la Coral Laetare a
l’Escola Pia 20.00 h
Dies 25, 28, 1, 6 i 11
Pineda de Mar
Els Pastorets
Centre Cultural i Recreatiu
Dia 26
Tordera
Concert de Sant Esteve
Nadales i polques al Clavé 19.00 h
Del 27 al 30
Tordera
Parc Infantil de Nadal al pavelló
D’11.00 a 14.00 h i de 17.00 a
20.00 h
Dia 28
Calella
2a Sant Silvestre
Sortida del passeig Manuel
Puigvert amb un recorregut de
5 Km. 10.00 h

Calella
Concert
Presentació del CD Coses
que es diuen però que no es
fan amb Andrea Motis i Joan
Chamorro
Fàbrica Llobet-Guri 19.00 h
Pineda de Mar
Sardanes
Plaça Catalunya 12.00 h
Santa Susanna
Pessebre Vivent
A Can Ratés 18.00 h
Dia 31
Calella
Cercavila de l’Home dels nassos
Carrer Església
18.00 h
Tordera
Festa de Cap d’Any al Pavelló
A partir de la 1.00 h de la
matinada
Malgrat de Mar
Inflables i home dels nassos
Pineda de Mar
Marató d’activitats dirigides
Complex esportiu Can Xaubet
Dia 5 de gener
Cavalcada de Reis
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EL FOGÓ DE LA MARINA

TALL QUE ES PELA DE VEDELLA FARCIT
Ingredients PEr a 6 persones
• 1 tall que es pela de vedella d’un quilo
• 8 pebrots del piquillo
• 5 tires de cansalada fumada (bacó)
• 3 rodanxes de formatge
• 3 ous
• 1 ceba
• 2 pastanagues
• 1 tomàquet madur
• 2 grans d’all
• 2 gots de vi blanc
• Pebre negre (20 grans)
• Oli d’oliva verge extra
• Sal
• Julivert

Com a preparació prèvia només cal fer una truita francesa amb els ous i el julivert ben trinxadet. A l’hora de comprar
el tall que es pela, caldrà que el vostre carnisser de confiança la netegi i l’obri com un llençol.

elaboració
Cal que estireu tot el tall que es pela i el saleu. A una banda cal posar la truita, el pebrots del piquillo oberts per la
meitat, les tires de cansalada fumada i el formatge. Llavors ha arribat l’hora d’embolicar el tall que es pela. Caldrà lligar-lo amb fil de llinyol o amb una malla, que us pot donar el vostre carnisser.
Tot seguit, cal posar en una olla gran una mica d’oli, quan estigui ben calent cal caramel·litzar a foc fort per segellar la
carn per conservar a dins tots els sucs. Aprofitarem per aixafar amb un ganivet els grans de pebre i juntament amb
tota la resta de verdures trinxades les afegirem a l’olla on està la vedella i les ofegarem una mica amb el vi i tot seguit
cal que poseu aigua fins cobrir-lo tot.
Tapareu l’olla i cal que ho deixeu coure tot de 40 minuts a una hora fins que la carn s’estovi. Llavors retireu la carn que
caldrà deixar-la refredar totalment.
Per fer la salsa cal que passeu totes les verdures per la batedora, afegiu l’aigua necessària del suc de la cocció fins que
agafi una consistència de salsa. Rectifiqueu-ho de sal.
A l’hora de servir cal fer rodanxes, al gruix del vostre gust i ho escalfeu al forn uns minuts.
El plat se serveix amb una mica de salsa i la resta cal posar-la en una salsera.
Aquest plat es ideal per les festes, ja que el podem preparar amb antelació i no té gaire feina a l’hora de servir-lo.
Des d’aquí us vull desitjar unes molt gustoses festes i un Any Nou ple de nous sabors.
El meu agraïment a la Loli pels seus productes de tant alta qualitat.

Manoli Bustamante Bustamante
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Rodalies

TRANSPORTS PÚBLICS
Blanes g Barcelona
Feiners: 6.05 - 6.17 - 6.33 - 6.48 - 7.05 - 7.35 - 7.47 - 8.17 - 8.48 - 9.47 - 10.17 - 10.47 - 11.47 - 12.17 - 12.47 - 13.47 - 14.13 - 14.46 - 15.47 -

16.16 - 16.47 - 17.47 - 18.16 - 18.47 - 19.16 - 19.46 - 20.44 - 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 - 10.15 - 12.16 - 14.14 - 16.15 - 18.15 - 20.14 - 22.18
Feiners (directes): 7.46 - 9.15 - 11.16 - 13.16 - 15.15 - 17.15 - 19.15 - 21.12

autobusos

FESTIUS (TRANSBORD: MAÇANET-MASSANES): 7.45 - 8.45 - 9.45 - 10.45 - 11.37 - 12.37 - 13.37 - 14.44 - 15.44 - 16.44 - 17.37 - 18.42 - 19.44 - 20.45 - 22.13

Lloret g Estació de Renfe (Blanes)
TOTS ELS DIES: 6.40, 6.50 - 20.50 (cada 30 minuts)
Estació de Renfe (Blanes) g Lloret
TOTS ELS DIES: 6.55, 7.15 - 22.45 (cada 30 minuts)
Lloret g Blanes centre g estació de renfe (Blanes)
Feiners: 7.15 - 21.15 (cada 15 minuts) / Festius: 7.15 - 20.55 (cada 20 minuts)
estació de renfe (Blanes) g Blanes centre g Lloret
Feiners: 7.00 - 21.45 (cada 15 minuts) / Festius: 7.00 a 21.40 (cada 20 minuts)
Lloret (Estació de bus) g

Barcelona

6.35 - 07.35 - 8.00 - 9.05 - 10.05 - 10.30 - 11.30 - 13.45 - 15.35 - 16.35 - 18.15 - 19.15
Barcelona g

Lloret (Estació de bus)

8.00 -9.15 - 10.00 - 12.00 - 13.30 - 14.00 - 15.00 - 17.00 - 18.00 - 18.45 - 19.30 - 21.30
Blanes (Estació de bus) g Barcelona (Estació del nord)
Feiners: 9.30 - 10.00 - 14.30 - 19.00 / Festius: 9.30
Barcelona (Estació del nord) g Blanes (Estació de bus)
Feiners: 9.00 - 14.00 - 17.30 - 19.00 / Festius: 11.00 - 17.30 - 19.00
Blanes (Estació de bus) g Girona
Feiners: 6.30 -7.05 - 7.30 - 8.15 - 9.00 - 11.00 - 14.00 - 15.45 - 18.35 / DISSABTES: 8.15 - 9.00 - 15.45
Girona (Estació de bus) g Blanes
Feiners: 8.30 - 11.30 - 13.15 - 14.30 - 15.15 - 17.30 - 19.00 - 20.00 / DISSABTEs: 13.15 - 19.00
Lloret (Estació de bus) g Girona
Feiners: 6.30 - 7.30 - 9.00 - 10.00 - 11.00 - 12.00 - 13.30 - 14.15 - 15.30 - 16.00 - 17.00 - 18.15 - 19.30
Dissabtes feiners: 7.30 - 9.00 - 11.00 - 14.15 - 19.30 / Diumenges i festius: 9.00 - 14.15 - 19.30
Girona (Estació de bus) g Lloret
Feiners: 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.00 - 12.15 - 13.15 - 14.30 - 15.30 - 16.30 - 17.30 - 18.30 - 19.30 - 20.30
Dissabtes feiners: 8.45 - 10.00 - 12.15 - 15.30 - 20.30 / Diumenges i festius: 10.00 - 15.30 - 20.30
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Farmàcies de guàrdia
BLANES
Desembre
• Divendres, 12 oms
• Dissabte, 13 bartrina
• Diumenge, 14 sureda-casamor
• Dilluns, 15 ramon
• Dimarts, 16 turon
• Dimecres, 17 morell
• Dijous, 18 guillem
• Divendres, 19 pujol
• Dissabte, 20 altimir
• Diumenge, 21 adell
• Dilluns, 22 adell
• Dimarts, 23 pujol
• Dimecres, 24 oms
• Dijous, 25 bartrina
• Divendres, 26 sureda-casamor
• Dissabte, 27 ramon
• Diumenge, 28 turon
• Dilluns, 29 morell
• Dimarts, 30 guillem
• Dimecres, 31 GRIMA
• Dilluns, 1 altimir
• Dimarts, 2 adell
• Dimecres, 3 adell
• Dijous, 4 pujol
• Divendres, 5 oms
• Dissabte, 6 bartrina
• Diumenge, 7 sureda-casamor
• Dilluns, 8 ramon
• Dimarts, 9 turon
• Dimecres, 10 morell

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 SUREDA-CASAMOR
Pg. de Dintre, 3
Tel. 972 330 069
FARMÀCIA RAMON
Av. Vila de Madrid, 17
Tel. 972 334 403
FARMÀCIA TURON
Ca la Guidó, 7
Tel. 972 334 701
FARMÀCIA MORELL
Av. Catalunya, 10 (La Plantera)
Tel. 972 337 445
FARMÀCIA GUILLEM
Av. dels Pavos, 30 esc. B, L-3
Tel. 972 351 150
FARMÀCIA GRIMA
C. Giralda, 3 (Mas Borinot)
Tel. 972 337 010
FARMÀCIA ALTIMIR
Av. Europa, 27
Tel. 972 355 000

Adreces i telèfons

Desembre
• Divendres, 12 c. cabañas
• Dissabte, 13 mazó
• Diumenge, 14 m. cabañas
• Dilluns, 15 j. martínez
• Dimarts, 16 fàbregas
• Dimecres, 17 e. tallada
• Dijous, 18 bastè
• Divendres, 19 cànoves
• Dissabte, 20 m. tallada
• Diumenge, 21 borràs
• Dilluns, 22 lladó
• Dimarts, 23 i. espinet
• Dimecres, 24 masete
• Dijous, 25 a. martínez
• Divendres, 26 perpinyà
• Dissabte, 27 c. cabañas
• Diumenge, 28 mazó
• Dilluns, 29 m. cabañas
• Dimarts, 30 j. martínez
• Dimecres, 31 fàbregas

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.

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
FARMÀCIA MASETE
C. Valentí Almirall, 12
Tel. 972 362 371
DE 8.30 A 22.00 H

economia local

Viatge a Nova York
i 500 euros

Guanyadors del sorteig. Foto Yoyo

blanes
David Escobedo ha estat el guanyador del viatge que sortejaven els botiguers de Blanes Centre per premiar la fidelitat dels seus clients. Hi participava amb 9 butlletes.
La principal novetat d’aquesta edició és que el premiat s’emporta 500 euros per gastar durant
les vacances, a més del viatge, que inclou el vol i l’allotjament per a dues persones durant una
setmana a Nova York. yy

Nova generació
de supermercats Caprabo

Espai dedicat als clients a l’entrada de l’establiment

lloret de mar
Caprabo presenta a Lloret de Mar el nou concepte de supermercat. Amb aquests canvis es
respon a la demanda dels consumidors i es recuperen els valors tradicionals del comerç de
proximitat segons explica el cap regional, Jordi Moliné. Un dels objectius, és el de reforçar
la presència del producte fresc. Caprabo té actualment 364 establiments. El primer va obrir
el 1959 a Barcelona. yy
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ANUNCIS PER PARAULES

Es ven cotxet Chicco Trio
Enjoy Fun, 3 en 1, cadireta,
portabebè i cabàs amb tots
els accessoris necessaris. Està
com nou, complet i amb el seu
embalatge original. El portabebè
també és una cadireta per al
cotxe del grup 0+.
Preu:175€
Tel.: 600 76 82 38

Informàtic titulat amb més
de 8 anys d’experiència en el
sector s’ofereix per a 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.
Tel. 650 90 67 30
www.mcsinformatics.net

REPAREM MÒBILS i tablets.
LCD, pantalles trencades,
connectors... Tel. 650 90 67 30
www.mcsinformatics.net

CURS DE BORSA
Sempre has tingut curiositat
per la borsa? Ara pot ser
l’oportunitat que esperaves.
Interpretació de gràfics,
senyals de compra i de venda.
Sistema propi. 21 h totalment
pràctiques.
Informa’t: 972 33 21 39.
Aquesta trucada pot ser la
millor inversió de la teva vida.

Entrevista a Enric Maria Valls (ELA)

“El malalt d’ELA té una esperança de vida de 2 a 5 anys”
Laura Gállego-Calella
Enric Maria Valls, empresari turístic de Calella, és també el president de la Fundació Miquel Valls,
l’única fundació a Catalunya que
s’ocupa de l’ajuda als malalts d’Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA).
Des de la seva creació a Calella el
2005, la Fundació treballa incansablement per ajudar a millorar
la qualitat de vida dels malalts
d’ELA i de les seves famílies.
Què és l’Esclerosi Lateral Amiotròfica?
L’Esclerosi Lateral Amiotròfica,
l’ELA, és una malaltia neurodegenerativa en la qual les cèl·lules
encarregades de moure la musculació del cos s’atrofien i moren i,
com a conseqüència, el cos queda
absolutament paralitzat. És una
malaltia mortal, té una esperança
de vida, en un percentatge molt
elevat dels afectats, d’entre 2 i 5
anys des del diagnòstic. La paràlisi és progressiva fins que falla
algun òrgan fonamental i mors. A
Catalunya hi ha uns 350 afectats
d’ELA.
Per què va fundar la Fundació
Miquel Valls?
L’any 1973 jo tenia 20 anys i el
meu pare va morir d’ELA. Però
bé, el 2005, feia uns anys que estava col·laborant a la Fundació
Vicens Ferrer, el coneixia bé i
l’admirava molt. Sempre dic que
tota la gent que hem conegut en
Vicens Ferrer ens ha posat un virus a dintre que ens empeny a fer
coses socials. Jo feia temps que
veia que pel tema de l’ELA no hi
havia res a Catalunya i vaig pensar que un bon projecte seria ajudar a suportar aquesta malaltia a
les famílies i els malalts.
A una persona li diagnostiquen
una malaltia terrible, mortal i
desconeguda. Aquest quadre va
ser fonamental a l’hora de decidir-me a fer la fundació. El cas
aquest que vaig viure a casa et
crea una situació de desconcert
que no saps per on agafar-la i vaig
pensar que malaltia no la podí-

em curar però el que
sí que volia era que cap
família catalana es trobi com ens vam trobar
nosaltres quan li van
diagnosticar l’ELA al
meu pare.
Quina és la tasca de la
Fundació?
Som gent que està al
costat de les famílies
i dels malalts en tot el
procés de la malaltia i
els intentem ajudar. Tenim quatre objectius. El
primer és la millora de
la qualitat de vida dels
malalts, els aconsellem
i ajudem a aconseguir
subvencions per a estris ortopèdics, donem
suport psicològic a les
famílies que ho necessiten i els assessorem..
El segon és intentar optimitzar el servei sanitari i mèdic, vam col·laborar amb l’Hospital de
Bellvitge per crear una
Valls fent el gest per l’ELA. Foto Laura Gállego
unitat multidisciplinar
d’ELA on els malalts són atesos talunya se sentin acompanyades.
en la mateixa visita per tots els D’on surten els recursos de la
especialistes que necessiten, i no Fundació?
només els tracten els problemes
Un 70-80% dels recursos són prique tenen ara sinó que els avisen vats: quotes dels malalts, quotes
dels possibles problemes que tin- de particulars que directament
dran, així els malalts es queden o indirectament estan vinculats
més tranquils quan sorgeixen en el projecte o el coneixen, la
més símptomes.
Fundació de La Caixa, empreses
El tercer objectiu és defensar els que dediquen recursos a entitats
drets del malalt davant l’Adminis- socials.... I un 20% de subvencitració i el quart és intentar buscar ons públiques. Tenim molta gent,
subvencions per a la investigació, afortunadament, que paga quotes
tot i que això no és prioritari.
per exemple de 50 € l’any i ens
La Fundació no té una branca ajuda moltíssim.
d’investigació?
Com han afectat les retallades a
No, perquè és massa feina. La la Llei de la Dependència?
Fundació podia tenir dos camins: Jo sóc dels que creu que el problededicar-se a buscar fons per la in- ma de les retallades ens ve de l’asvestigació o dedicar-se a la part fixia econòmica que fa el Govern
sociosanitària. Tot no es podia fer de Madrid al català. La Llei de la
ben fet; al món hi ha centenars Dependència la va crear Zapade centres d’investigació i només tero però no va dotar-la pressuhauríem estat un granet de sor- postàriament, per la qual cosa la
ra, no hauríem sigut decisius. En Generalitat l’havia d’assumir tincanvi sí que som decisius per fer gués diners o no. En un principi
que aquestes 350 famílies de Ca- el pressupost havia de sortir en

un 50% de Madrid i l’altre de la
Generalitat, però ara Madrid ja
no aporta res. Sí que han afectat
les retallades, però des de la Fundació sabem d’on ve el problema.
Quina repercussió va tenir La
Marató de TV3 de l’any passat
per a malalties neurodegeneratives?
Els diners recaptats de la Marató
van només a temes d’investigació,
nosaltres no hi entrem en aquest
tema. Però és clar, tot el que surt
per televisió i ràdio té repercussió
en el coneixement de la gent.
I la campanya Ice Bucket Challenge?
L’Ice Bucket Challenge és una cosa
que aparentment té una mirada
frívola però s’han recaptat centenars de milers de dòlars per a investigació als EUA. Nosaltres hem
recaptat 100.000 euros, que per a
nosaltres és molt. Si pels milions
d’euros de l’Ice Bucket s’aconsegueix curar un malalt americà, el
dia següent es curaran els cata-

lans, i els de tot el món, per tant,
benvinguts aquests dòlars encara
que siguin als EUA.
Com es pot col·laborar amb la
Fundació?
Tant econòmicament com en
forma de voluntaris. Si en moltes
fundacions els voluntaris són una
peça clau d’acompanyament dels
malalts, en la nostra no perquè
els malalts d’ELA no necessiten
companyia sinó professionals.
Els nostres voluntaris ens ajuden
molt a l’hora de muntar esdeveniments per recaptar diners per
la fundació, a vendre merchandising, etc.
I fent “un gest per l’ELA”...
Sí, vam pensar en alguna cosa fàcil de fer, i “un gest per l’ELA” és
tant el gest físic (fer una ela amb
la mà) com l’acció de col·laborar,
tant econòmicament com amb el
voluntariat o donant a conèixer la
nostra fundació i la malaltia.
Per a més informació: www.fundaciomiquelvalls.org yy

