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Rua commemorativa del nou any xinès
Foto M. A. Comas

S’actuarà durant 15 anys

A la recerca de nous mercats

Lloret de Mar ha celebrat el Nou Any Xinès amb la mirada posada al mercat asiàtic. Paral·lelament als actes lúdics i festius, hi va haver contactes empresarials i turístics. Lloret i Blanes, d’altra banda, han acollit els participants al Congrés de Natalie Tours, 180 agències de viatge russes. En aquest cas, l’objectiu, aturar la pèrdua de turistes russos del darrer any.
Més informació p. 3

El Vic guanya la Copa d’hoquei
S’ha disputat a Blanes amb la participació dels vuit millors equips de l’OK lliga. L’equip d’Osona va superar al Barça a la final per 2 a 1. A Lloret s’ha jugat la Copa femenina.
Més informació p. 23 i 25

Els Guapus de Tossa. Foto M.A. Comas

“Els Guapus” protagonitzen el
Carnaval 2015
El grup de Tossa de Mar s’ha emportat els primers premis de les rues de Blanes i Lloret de
Mar. La carrossa més emotiva, en tot cas, ha estat la dedicada a l’AME i més concretament a
l’ARAN, l’infant de Lloret que ens va deixar fa unes setmanes.
Més informació p. 9

Final de la Copa a la Ciutat Esportiva. Foto David Albuixech
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L’Editorial
Al Maresme es construiran dics per retenir la sorra a les platges.
Per al delta de la Tordera, en canvi, no hi ha cap actuació prevista.
La Dirección General que s’ocupa de la sostenibilitat de les costes,
ha anunciat un pla a 15 anys per regenerar les platges del Maresme.
Aquest cop es tracta de construir dics que retinguin la sorra que ja
aporten les rieres. Sembla una actuació convenient.
Però Sabanell ha perdut tanta o més sorra que les platges del Maresme
i no hi ha cap actuació prevista. Es pot entendre que no es vulguin fer
dics a Sabanell perquè, a diferència del Maresme, Sabanell no és una
platja formada per l’aportació de sorres de rieres que es puguin retenir.
Pel contrari, és el delta del riu que, amb l’actual canalització de la sortida
fins al mar, no pot fer els meandres que abans feia espontàniament i la
sorra ha de sortir al mar sempre per la punta, per tant els dics serien
inútils i, fins i tot, podrien ser perjudicials, dificultant la circulació de
sorra des de la punta cap a les platges.
Per al delta de la Tordera, el Director General parla d’ubicar els
càmpings en zones més apropiades, donant per suposat que la
regressió del delta del Tordera és irreversible i que no es podran salvar
els càmpings de la punta.
Sembla que el Ministeri no té en compte que la pèrdua de la platja de
Sabanell és el resultat directe de l’extracció d’àrids per a la construcció
que es va fer a la llera del riu durant decennis amb l’autorització
expressa del Ministeri.
Un mínim sentit de responsabilitat hauria de fer que tinguessin un pla
per reparar allò que van espatllar. yy
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Turisme rus

‘Catalunya us espera amb els braços oberts‘

Congrés de Natalie Tours a Lloret. Foto ACN

blanes - lloret de mar
Després de 22 anys de creixement
en nombre de turistes russos a Catalunya, el 2014 va ser el primer
que hi va haver una reculada del
15%. La situació política al país, la
devaluació del ruble i les sancions
de la UE fan preveure que aquest
any la caiguda serà més gran. En
aquest context, el primer operador
turístic de Rússia, Natalie Tours,
ha celebrat a Lloret de Mar un
congrés on ha reunit 190 agents
de viatges. L’objectiu, transmetre
missatges de confiança perquè els
russos continuïn veient Catalunya
com una destinació “amiga”.
El director de l’Agència Catalana de Turisme a Rússia i Països de

l’Est, Josep Maria Perramon, assegura que “les sancions de la UE a
Rússia estan afectant la confiança
dels turistes russos que estan dolguts i creuen que a Catalunya ja
no se’ls estima”.
El director general d’NT Incoming, Joan Pascual, diu que “per
continuar atraient turistes s’han
fet esforços per ajustar preus i
donar més facilitats als operadors
turístics”.
Catalunya continua essent el
gran pol d’atracció del turisme
rus, ja que el 70% dels russos que
arriben a l’Estat escullen Catalunya. Només a Lloret de Mar -on
s’ha celebrat el congrés- l’any passat van rebre més de 100.000 visitants d’aquest país.

Visita a Blanes
Prop d’un centenar d’agents
de viatges de Moscou i Kazhan
han visitat i conegut alguns dels
principals atractius de Blanes. Es
tracta de propietaris i directors
de diferents agències de viatges
en origen que participaven al
XVIII Congrés Anual Natalie
Tours que tenia la seva seu a Lloret de Mar.
El congrés, organitzat per
Natalie Tours i NT Incoming,
comptava amb el patrocini de
l’Agència Catalana de Turisme i
amb el suport dels Ajuntaments
de Blanes i Lloret de Mar, així
com del Patronat de Turisme
Costa Brava Pirineu de Girona. yy
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Lloret de Mar mira cap a la Xina

Lloret ha acollit per primera vegada la festa del nou any xinès i ha signat un acord amb l‘agència de viatges estatal més gran de la Xina per incloure el
municipi i la Costa Brava en les rutes catalanes. L‘any passat 50 milions de xinesos van viatjar fora del país per turisme. Aquest any podrien ser 70 milions.
lloret de mar
El diumenge 22 de febrer, Lloret
de Mar va celebrar per primera vegada i amb tota solemnitat el nou
any xinès, l’any de la cabra. Tot va
començar a les once del matí amb
una cercavila d’animals mitològics
d’aquest país asiàtic que s’ha barrejat amb tocs de la cultura catalana
com els geganters. En total hi van
participar més d’un centenar de
persones que van omplir de color
els carrers del centre, bàsicament
el vermell. La mateixa nit, el Gran
Casino Costa Brava va acollir un
sopar benèfic on hi van assistir més
de 700 persones, la meitat d’elles
empresaris xinesos que viuen arreu
de Catalunya. Una jornada completa que va comptar com a testimoni, la presència de la televisió
nacional xinesa -la principal del
país que té una audiència de 1.300
milions de persones- que va cobrir
part dels actes.
El regidor de Turisme de l’Ajuntament de Lloret de Mar, Jordi Orobitg, explica que volen incrementar
el turisme xinès a la vila perquè

Rua commemorativa del nou any. Foto M.A. Comas

actualment és anecdòtic, “tal i com
varem ser pioners anant a Moscou, quan semblava una quimera
atreure turisme rus, ara volem fer
el mateix amb la Xina”. Cal recor-

dar que els russos van ser el segon
mercat més important el 2013. “No
ens volem restringir, per més que
estigui lluny, sigui una altra cultura o per més difícil que sembli; els

primers que treballin aquest sector
seran els primers que en recolliran
els fruits. Si no ens belluguem i donem a conèixer la nostra destinació
ningú vindrà a veure’ns”, ha afegit.

Una de les responsables de
l’agència de viatges ‘China-España’,
Jie Guan, explica que als xinesos els
atreu la cultura, la història i la gastronomia, “tres ingredients que són
presents a Lloret de Mar”.
El president de la Unió d’Associacions Xineses de Catalunya i Espanya, Lam Chuen Ping, comenta
que cal promoure i promocionar
la Costa Brava, “els ciutadans
xinesos no vindran si no els expliquem que això existeix perquè no
ho coneixen. Despertar l’interès
de l’agència estatal de viatges servirà perquè puguin venir visitants
a la Costa Brava i, en un futur, és
possible que activi projectes empresarials o inversions”.
Coincidint amb la festa del nou
any, el consistori va acompanyar
una vintena d’empresaris xinesos
per tot el poble per ensenyar-los
l’oferta d’oci, d’activitats, cultural
i natural del municipi. Paral·lelament es va realitzar una trobada
entre empresaris xinesos i lloretencs per intercanviar experiències i opinions amb l’objectiu de
fomentar l’intercanvi comercial. yy

BRAVAUTO Carretera Accés Costa Brava, al costat de l'hospital de Blanes · Telèfon: 972 33 77 61
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Lloret planifica el seu futur turístic
lloret de mar
Empresaris, Ajuntament i Generalitat presenten després d’un any de
feina, el Pla Operatiu de Lloret de
Mar, el full de ruta que ha de millorar i reconvertir l’oferta turística.

«Romà Codina: “és el dia
més important d’aquest
mandat”»
El 31 de març de l’any passat es
va constituir oficialment un acord
a tres bandes entre Generalitat,
Ajuntament i la Mesa de Turisme
de Lloret per treballar plegats per
definir quins han de ser els projectes per modernitzar una de les destinacions turístiques més potents
de Catalunya. Llavors, es va decidir
que un grup de treball avançaria en
l’elaboració d’un pla operatiu per
concretar accions i projectes prioritaris fins al 2020, així com també
apuntar les possibles línies de finançament.

«Josep Maria Molist: “El
gran objectiu és allargar la
temporada”»
El 18 de febrer, després de quasi
onze mesos de treball, aquest document, de més de 130 pàgines, es
va presentar i totes tres parts implicades disposen del full de ruta que
estableix què ha de fer Lloret per
millorar com a destinació turística.
El document estableix que hi ha

accions a curt, mig i llarg termini
i, tot i concretar-ne algunes, també
hi ha projectes que queden oberts a
l’espera de trobar finançament o de
fer estudis i diagnosis que ajudin a
concretar-los.
D’entre les actuacions previstes en el pla, destaquen, pel seu
caràcter immediat: una trobada
d’experts per definir la reconversió
turística i urbanística del municipi; la renovació integral dels seus
principals eixos de comunicació
i pols turístics; la finalització del
camí de ronda; l’elaboració d’un Pla
d’usos comercials; i la implementa-

«Pere Torres: “És la primera
experiència a Catalunya
de renovació turística
integral”»
ció d’accions d’eficiència energètica
i d’ús d’energies renovables en clau
de destinació intel·ligent.
L’alcalde Romà Codina ha qualificat la presentació del Pla, com a
data històrica, “es tracta d’un somni fet realitat. Crec que és el dia
més important d’aquests darrers
quatre anys”.
Josep Maria Molist, president de
la Mesa Empresarial de Turisme
destaca que, “el gran objectiu és
allargar la temporada i potenciar
al màxim el turisme familiar, cultural, esportiu i d’esdeveniments.
S’ha d’oferir molt més que sol i
platja”.
A nivell esportiu, es preveu dis-

Signatura de l’acord a tres bandes. Foto M. A. Comas

posar d’una Ciutat Esportiva amb
diversos camps de futbol i altres
equipaments. A nivell cultural, es
planteja un museu virtual, “que des
de Lloret es puguin visitar museus
i obres d’art d’arreu del món”, apuntava Molist.
Molist va aprofitar la presentació
per recordar Climent Guitart, “ell
era de les persones que tiraven del
carro”.
Totes les parts implicades han
assegurat que no ha estat fàcil arribar a un acord, però que l’objectiu
final s’ho mereix. Així ho explicava
Pere Torres, secretari d’Empresa i
Competitivitat del Govern Català,
“és la primera operació a Catalunya de renovació integral. L’experi-

ència ha de servir de referència. En
aquest projecte hi intervenen tots
els actors”.
Per poder tirar endavant aquests
projectes es preveuen diverses
fonts de finançament publiques i
privades (empresaris, ajuntament,
Generalitat i Unió Europea…) segons explica Joan Abad, secretari
d’Ordenació Turística.

«Joan Abad: “Es preveuen
diverses fonts de
finançament”»
El Pla operatiu, que tindrà de
durada fins l’any 2020, agrupa les
accions en els àmbits següents:
connectivitat i mobilitat del mu-

nicipi; regeneració urbana; modernització, renovació i noves inversions a la planta d’allotjament
i en oferta turística en general;
eficiència energètica i telecomunicacions; i creació i consolidació
de productes estratègics, esdeveniments i segments d’alt valor de
feina.
En els onze mesos, hi ha hagut
19 reunions que sumen més de
vuitanta hores de treball conjunt.
Davant la convocatòria d’eleccions municipals i catalanes aquest
2015, Romà Codina diu que “fa un
any que treballem a tres bandes i
dubto que si hi ha canvis de govern
el Pla operatiu quedi en paper mullat”. yy

Propostes d’actuació
A. Visió global del municipi.
A.1 Protecció i pla d’usos de l’entorn natural.
A.2 Pla global d’actuació de seguretat de la destinació.
A.3 Pla de senyalització d’arribada i benvinguda a Lloret de
Mar.
A.4 Pla director de connectivitat
entre Lloret i els municipis
veïns.
A.5 Campanya permanent per la
millora de la imatge de Lloret de Mar.
B. Connectivitat de municipi
B.1 Accessos a Lloret de Mar.
B. 2 Cinturó de ronda de Lloret
de Mar fins la carretera de
Tossa.
B.3 Connectivitat aèria i construcció d’un heliport.
B.4 Ampliació del port.
C. Regeneració urbana
C.1 Harmonització i especial
atenció a tot el que és paisatge urbà.
C.2 Reordenació dels punts d’ar-

ribada i sortida dels turistes
al poble.
C.3 Pla d’ordenació dels aparcaments d’autocars i sistema
de gestió dels mateixos.
C.4 Pla de millora i aprofitament
dels jardins públics.
C.5 Creació de més places
d’aparcament al conjunt de
la destinació.
D. Modernització i renovació de
l’oferta d’allotjament i altres negocis turístics al municipi.
D.1 Pla integral de modernització de l’oferta turística.
D.2 Préstecs a tipus d’interès preferent per a la remodelació
d’establiments i negocis turístics.
E. Telecomunicacions i Big Data
E.1 Pla per la conversió de Lloret
de Mar en una destinació
pionera en l’aplicació de les
noves tecnologies tant a la
destinació com a l’ús de les
noves tecnologies per part
dels residents i visitants i la

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

seva conversió en una Smart
Destination
E.2 Aprofitament del World
Mobile Congress i el World
Mobile Capital
E.3 Creació d’un grup de treball
pel desplegament d’una xarxa de fibra òptica a tot Lloret
de Mar.
E.4 Projecte Lloret de Mar destinació WIFI integral 2015.
E.5 Desenvolupar un programa

d’intel∙ligència de mercat business inteligence
F. Creació i consolidació de productes estratègics, esdeveniments
i segments de valor.
F.1 Projectes transformadors
(Ciutat de la Llum).
F.2 Lloret Ciutat Esportiva.
F.3 Ciutat d’esdeveniments.
F.4 Activitats de valor afegit a les
platges.
F.5 Activitats de valor afegit a

l’interior del municipi i la
comarca.
F.6 Atracció d’entitats universitàries relacionades amb el
turisme i la cultura.
F.7 Atracció de nous sectors d’activitat econòmica a Lloret de
Mar.
F.8 Equipaments culturals i museístics. yy
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Més esdeveniments i més
visitants

Diada del Pensament. Foto Cau

Els membres de l’Agrupament Escolta i Guia Pinya de Rosa han
celebrat el naixement del fundador de l’escoltisme, Baden Powel,
en una trobada que ha aplegat diferents generacions d’escoltes.
L’acte, que forma part de la commemoració dels 50 anys de l’entitat, es va celebrar a la casa de colònies de Mas Gircós, a Besalú. yy

Obren la piscina a la
ciutadania

Trobada anual per fer balanç. Foto M. A. Comas

lloret de mar

Piscina Jordi Kemner. Foto Joan Alum

L’Ajuntament de Blanes ha signat un conveni amb la direcció i
l’AMPA del CEE Ventijol, així com amb la Fundació El Vilar, que
s’encarregarà de gestionar la utilització de l’equipament terapèutic Jordi Kemner per a persones i col·lectius amb necessitats especials. yy

Dia d’Andalusia

El Lloret Convention Bureau, entitat de gestió público-privada que
promociona el turisme de reunions i esdeveniments a Lloret de
Mar, ha realitzat la seva assemblea
anual en la qual ha presentat la
memòria anual 2014 i el pla d’accions del 2015.
Les dades principals de la memòria del 2014 mostren un augment del nombre de delegats de
turisme de reunions i esdeveniments que han passat dels 17.000
del 2013, als més dels 20.000 al
2014. En total des del Lloret Convention Bureau s’han coordinat
més de 120 reunions (de més de
50 persones), 90 esdeveniments

de festivals i bandes, i més de 50
esdeveniments esportius privats.
Pel que fa els esdeveniments de
l’any passat el regidor Jordi Orobitg ha destacat “la captació de
potents trobades com el congrés
de Gas Natural i la convenció anual de la principal estació de serveis
sueca OKQ8 que va portar 550 directius a Lloret de Mar”.
Una altra dada remarcable ha
estat l’increment de les peticions
d’informació que ha augmentat
un 53% respecte el 2013 i les 17 visites de prospecció realitzades que
han propiciat la posterior confirmació d’11 esdeveniments.
Pel que fa el pla d’accions es
manté l’estratègia en mercats prioritaris com el mercat nacional

i sud de França i també accions
directes en altres mercats tradicionals europeus i en els països
nòrdics.
Aquest 2015 està previst realitzar dues presentacions de destinació a Barcelona: una per a intermediaris de l’àmbit del turisme de
reunions i una altra empresarial
adreçada a empreses de rellevància.
En l’altre mercat prioritari, el
sud de França, es realitzarà un
reforç de promoció important a
través d’una acció d’acompanyament estratègic i comercial amb
una agència especialitzada que es
realitzarà a empreses dels parcs
empresarials de Perpinyà, Tolosa i
Montpeller. yy

100%
i
e
v
r
e
Autos
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... BUGADES DE FINS A 18KG

Una de les actuacions. Foto Yoyo

El Coro Rociero Bahía de Blanes i els diferents quadres de ball
de la Casa d’Andalusia –110 artistes en total–, van oferir diversos cants i balls en un teatre municipal que es va omplir de gom
a gom per a l’ocasió.
Hi va haver un homenatge a Carmen Ridaura, la granadina més
veterana de Blanes. yy

BLANES: C. ANSELM CLAVÉ, 62 / CALELLA: C. ESGLÉSIA, 353
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La Banda del Col·legi Santa Maria celebra el
50è aniversari
blanes
La primera actuació va ser el 21
d’agost de 1965, festa dels copatrons Sant Bonòs i Maximià. Els
actuals responsables de la formació musical han preparat un ampli
programa d’activitats commemoratives per tot aquest any 2015.
Entre els seus objectius, censar
a tots els músics que han passat
per la banda, tenir una foto de
cadascun d’ells, fer una exposició
commemorativa i inaugurar una
escultura dedicada “Al músic”.

«La primera actuació es va
fer el 21 d’agost de 1965»
El Col·legi Santa Maria ja disposava, ara fa 50 anys, d’una escolania i una tuna. A finals del curs
1964-65, el padre Joaquim Alqueza SF va començar a preparar
una sèrie d’alumnes per crear una
banda. Pocs mesos després, coincidint amb la Festa Major petita,
feien la primera actuació. Els 29
joves músics que van sortir al carrer van ser: Alum Vilabella, Josep;
Buixeda Lampérez, Miquel; Busquets Costa, Joaquim; Busquets
Costa, Narcís; Camps Roger, Josep; Castañé Abrado, Joan; Crous
Planas, Salvador; Crous Planas,
Xavier; Gallart Gallart, Joaquim;
Garcia Serra, Joan; Gibert Gea, F.
Xavier; Guinart Vilaret, Josep M.;
Joseph Cosialls, Santiago; Lafuente Muñoz, Antonio; Maresma Riera, Rafael; Matas Rovira, Josep M.;
Montfulleda Costas, Jaume; Navarro Verdalet, Antonio; Puigcor-

Primera actuació, agost del 1965

tina Reixach, Enric; Riera Martínez, Josep; Roig Collado, Jordi;
Sagrera Perpiñà, Francesc; Tordera Bordes, Josep; Torrent Salt,
Francesc; Trillas Albertí, Eduard;
Utset Alum, F. Manel; Valls Ribas,
Joaquim; Valls Ribas, Josep i Villacampa Rubio, Jesús. Actuava com
a padrina, Maria del Vilar Valls i
Ribas, que tenia dos germans a la
nova formació.
Ha plogut molt des d’aquell moment, i els actuals responsables,
fa mesos que treballen per celebrar-ho de la millor manera possible aquests propers mesos.
Entre els actes previstos hi ha:
· Un concert amb la banda juvenil americana, la Nequa Valley High School Wind Band,
el dijous 2 d’abril al Teatre de
Blanes.
· Dia de la Mare: Cercavila el

MASIA DE L’ANY 1968

Formació de l’any 2014

mes de maig amb data per concretar.
· Trobada de Big Bands el dissabte 6 de juny. Hi participaran la BVella Banda, X-Tramp,
Vilanova Big Band i la Jove Big
Band del col·legi Santa Maria.
· Concert a l’Auditori de Barcelona el diumenge 12 de juliol.
· Exposició Casa Saladrigas 50
anys. Del 8 d’agost al 12 de setembre.
· Cercavila i Concert amb Banda
de Barcelona, Banda de Reus, la
Banda de Blanes i la del Col·legi Santa Maria el dissabte 19 de
setembre.
· Concert de Santa Cecília el divendres 27 de novembre.
· Dia del Músic, el 29 de novembre.
S’ha demanat a l’Ajuntament
poder actuar totes les formacions
(Banda, cobla i Big Band) un dia

de la Festa Major.
També estan planejant poder
fer un concert de clausura amb
tots els exmúsics al Teatre a finals
de desembre. Es preveu la inauguració de l’escultura al·legòrica “Al
músic” (lloc a definir).

150 €): Rebrà informació de les
activitats i sortirà al web com a
col·laborador. També rebrà un
exemplar del CD “Sardanes per
escoltar”.
Patrocinador (aporta més de 300
€): Rebrà informació de les activitats, sortirà al web com a patrocinador i posaran el nom en una
placa que estarà en el monument
al·legòric “Al músic”. També rebrà
un exemplar del CD “Sardanes
per escoltar” i una escultura en
miniatura del monument.

«Es vol censar als músics
de totes les èpoques i
inaugurar una escultura
dedicada “Al músic”»
Per aconseguir que aquesta escultura sigui una realitat, s’ha obert una
campanya de recollida de diners
oberta a tothom. Hi ha diverses maneres de col·laborar-hi:
Simpatitzant (aporta menys de
150 €): Rebrà informació de les
activitats i sortirà al web com a
simpatitzant.
Col·laborador (aporta més de

«El 2 d’abril
començaran els actes de
commemoració»
Tots els exmúsics i persones interessades poden trucar al 645 933
229 o enviar un correu a info@
bandacoblasantamaria.cat yy

INAUGURACIÓ A BLANES

Us ofereix:

Telèfons mòbils, tablets i tot tipus d’accessoris
Tramitació d’altes, tant de contracte com de prepagament

MENÚS DIFERENTS I SERVEI A LA CARTA

Promoció inauguració

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

10% descompte en accessoris
Per la compra d’un mòbil, funda de regal
Blanes
Lloret de Mar
C. Valls, 37 cantonada C. Ample
C. Vicens bou, 6 (al costat de correus)
Tel. 972 09 20 66
Tel. 872 26 40 07
info@tecnophonemovil.com
Mòb. 695 79 41 86
Mòb. 691 426 127
www.tecnophonemovil.com
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Presenten el perllongament de la C-32 fins a
Lloret de Mar
La nova infraestructura, que tindrà un traçat de 7’6 quilòmetres i
costarà 58’6 MEUR (sense IVA), es
farà amb un sistema pioner a l’Estat
per evitar xocs frontals, l’anomenat
2+1. Aquest model, que ja s’ha im-

important. S’ha fet un gran esforç
tenint en compte la situació econòmica global”.
Josep Marigó, alcalde de Blanes
ha destacat que totes les persones
que vagin a Lloret ja no passaran
per Blanes, “segur que la carretera
de Tordera al seu pas per Mas Ca-

«El vial tindrà 7’6 Km. i es
farà amb el sistema 2+1,
pioner a l’estat»

«Anirà de Tordera (GI-600)
fins a la C-63. Hi haurà un
enllaç a Papalús»

plantat a Europa, alterna dos carrils
de circulació amb un de sol en sentit contrari i els separa amb barreres. L’objectiu, millorar els accessos
a Lloret de Mar i reduir el trànsit a
les carreteres GI-600 (Tordera-Blanes) i GI-682 (Blanes-Lloret).
Segons ha explicat Xavier Flores,
director d’Infraestructures i Mobilitat, “la prioritat és la seguretat.
Amb el sistema 2+1 i una barrera
entre els dos sentits de circulació,
s’eviten les topades frontals, que
normalment són les més greus”.
L’allargament de la C-32 costarà
58’6 MEUR, que assumirà el grup
Abertis. Aquesta obra forma part
d’un conveni global pel Maresme-Selva i el Garraf, amb un cost
total de 100 MEUR. La carretera
serà lliure de peatge i s’espera que
hi circulin fins a 9.600 vehicles diaris. El conseller Santi Vila ha destacat que el perllongament solucionarà “una reivindicació històrica”
a la Selva litoral. Segons Vila, “s’havia promès en diverses legislatures
i en aquesta es confirma la paraula
donada”. Pel conseller, “és una obra
que ajudarà al desenvolupament
econòmic de la zona”. Santi Vila,
reconeix que queda pendent millorar la connectivitat amb la N-II cap
a Girona, “un fet que ha de resoldre
l’Estat. Nosaltres seguirem pressionant perquè això sigui així”.
El director d’Abertis Autopistes,

rolet i Ca la Guidó, tindrà menys
trànsit. També es notarà molt en el
tram urbà de la GI-682”. Per Marigó, “aquest nou vial actuarà com a
variant”.
El president dels hotelers de
Lloret, Enric Dotras, diu que estan contents perquè com a mínim
l’obra comença però diu que seria
millor avançar-ne la data al juliol
(la previsió és iniciar les obres el
setembre de 2015) per no perdre
tres estius, “a nosaltres ens hagués
agradat dos carrils per cada sentit
de circulació. Quedarà petita. En
tot cas, és un pas endavant”.
Josep Rodríguez, de SOS Lloret,
critica que no els han informat
del projecte tot i demanar-ho reiteradament i que tot el procés ha
estat ‘opac’. Segons els ecologistes,
hi ha estudis que determinen que
el 80% de la mobilitat en aquesta zona és entre Blanes i Lloret de
Mar. Per això, consideren que fer
una “carretera segregada” com la
C-32 no solucionarà el problema ja
que la majoria dels desplaçaments
són interns. “La gent no anirà a
buscar la C-32 perquè suposa fer
més quilòmetres, continuaran fent
com fins ara”, ha defensat. Per això,
els ecologistes s’oposen al projecte
que, segons apunten, “destrossarà”
el paratge de Sant Pere del Bosc i
les Alegries. yy

blanes - lloret de mar

Punt on començarà la nova carretera. Foto Aeroproduccions

Antoni Español, ha subratllat que
l’obra és “un exemple de col·laboració entre sector públic i sector
privat”. Español ha afegit que, més
enllà de les obres que s’inclouen

«SOS Lloret denuncia que
el procés ha estat ‘opac’»
dins el conveni marc, l’acord també
permetrà impulsar “ajustos en tarifes i descomptes” per a conductors.
El projecte
El ramal Blanes – Lloret de Mar
de la C-32 estarà format en la major part del recorregut per tres carrils, dos de pujada i un de baixada,
amb els sentits de circulació separats per una mitjana per afavorir la
seguretat viària; en alguns trams,
s’ha previst dos carrils en tots dos
sentits per a facilitar els avançaments de vehicles lents. Aquesta

SOS Lloret esperant les autoritats. Foto M.A. Comas

configuració de carrils (2+1) amb
barrera s’ha implantat amb èxit a
països com Suècia, França o Irlanda per evitar xocs frontals i és pionera a l’Estat espanyol.
En general, els carrils tenen una
amplada de 3,5 metres i els vorals
exteriors, 2,5 metres. El traçat de la
carretera s’ha projectat perquè sigui compatible amb una ampliació
de carrils en el cas que l’increment
de trànsit ho requereixi.
El tronc principal de la nova
carretera té una longitud de 6,5
quilòmetres. A uns 4,5 quilòmetres
de l’enllaç inicial amb la GI-600, es
preveu un segon enllaç (de Fenals),
des d’on un ramal d’1,1 quilòmetres i un carril per sentit permetrà
la connexió amb la carretera GI682, a la zona de Papalús. La carretera principal, al seu torn, continua
el seu recorregut fins a enllaçar finalment amb la C-63.

La nova carretera salva la complicada orografia de l’entorn mitjançant
cinc viaductes i dos túnels. El primer
túnel (Tres Turons) és artificial, té
una longitud de 150 metres de longitud i està format per dos tubs de
dos carrils cadascun; el segon (de
l’Àngel) té 335 metres de longitud i
un sol tub. Entre les estructures, cal
remarcar un de 130 metres sobre la
riera Passapera i un de 125 metres
sobre el torrent de les Ànimes.
Ara, el projecte es posarà a exposició pública i si es compleixen els
terminis, les obres començaran el
proper mes de setembre. El termini
d’execució és de 24 mesos.
La veu del territori
L’alcalde de Lloret de Mar, Romà
Codina, ha mostrat la seva satisfacció pel fet que ja hi hagi el projecte sobre la taula i uns terminis per
fer l’obra realitat, “és un projecte

Santi Vila i Romà Codina, moments abans de la presentació. Foto M.A. Comas
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Lloret de Mar i Blanes viuen amb la màxima
intensitat el Carnaval 2015
Lloret de Mar, com ja és habitual, va tenir dues rues (dissabte tarda i diumenge matí). A Blanes, la rua es va fer el diumenge a la tarda. A les dues poblacions
hi va haver molta participació i gran expectació
lloret de mar - blanes
A Lloret, 22 colles participants, 10
comparses, 12 carrosses i un total
de 1.600 persones. A Blanes, més
participants que al 2014, amb més
de 1.500 persones, 20 comparses i
19 carrosses. Els participants dels
dos municipis provenien bàsicament de Blanes, Lloret i Tossa, així
com de diverses poblacions de l’Alt
Maresme i de l’interior de les comarques gironines.

«Els Guapus de Tossa
s’emporten els primers
premis de Blanes i Lloret»
La carrossa benèfica dedicada
al petit Aran i a la lluita contra
l’atròfia muscular espinal (AME)
ha pres el protagonisme del Carnaval 2015. Els gran guanyadors, Els
Guapus de Tossa de Mar.
Els Guapus de Tossa de Mar han
guanyat el Carnaval de Lloret 2015,
com a millor carrossa i com a mi-

llor composició. En la categoria de
grups locals, el premi a la millor
carrossa ha estat per Així Som i en
la categoria de comparsa els millors han estat Xauxa i Disbauxa.
Pel que fa a les comparses en la
categoria general, el premi se l’ha
endut la formació Les Drac’s. El
premi a la colla amb més gresca ha
estat la formació lloretenca, Xauxa
i Disbauxa.
El premi al carrer comercial se’l
va endur el Mercat Municipal Diari i la botiga premiada ha estat per
Viatges Sidetours. De dependències
municipals, la millor va ser l’oficina
de Turisme del Museu del Mar.
Pel que fa al concurs de disfresses al carrer, els guanyadors van ser
l’Escola de P3, P4 i P5 i en la categoria infantil, Popitas Corn.
I si parlem dels premis del concurs de disfresses en el lloc de treball, l’escola bressol Marinada va
ser la millor llar d’infants, mentre
que la Immaculada Concepció va
ser el millor col·legi.

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

A Blanes, el primer premi de carrosses local ha estat per l’Esbart
Joaquim Ruyra: Priscilla, reina de
l’Esbart.
L’Associació Carnavalenca Els
Guapus de Tossa de Mar s’ha emportat dos premis: millor carrossa
i millor comparsa.
Han format part del jurat Xavier Marcos, regidor d’Esports, Salut
i Qualitat de Vida; Pepi Manjón i
Antoni Coll, de les Associacions de

Rua de Blanes. Foto Yoyo

Veïns de Mas Florit i Horta de la
Perla, respectivament; Alèxia Roura, de l’Agrupació Teatral Xiroia;

«Així Som, Xauxa i
Disbauxa i l’Esbart
Joaquim Ruyra guanyen
els premis locals»
Tomàs Romero, del Grup d’Imatge i Fotografia; i Janina Serrat, de
l’Agrupament Escolta i Guia Pinya

de Rosa. El Concurs de Disfresses a
la Feina, finalment es va suspendre
per manca d’un nombre suficient
d’inscripcions que garantís un veredicte just.
Tant a Blanes com a Lloret, la
gresca va començar amb l’arribada
del rei Carnestoltes, i va finalitzar
amb el tradicional i concorregut
enterrament de la sardina.
Una setmana després, hi va haver el Carnaval de l’Alt Maresme yy

28 de març

gran
sopar
espectacle
a les 20.30 h.

Veniu a gaudir
d’una nit màgica
amb nosaltres i els vostres fills.
Us tenim preparat un esplèndid espectacle que, de ben
segur, els més petits
reconeixeran.

Moltes nits poden
ser especials i aquesta pot ser
una d’elles. Compartiu-la amb
nosaltres i els reis de la casa.
Cantarem, ballarem
i riurem tots plegats!!!

Constantí Ribalaigua, 7 · 17310 Lloret de Mar (Girona) España
Tel. (34) 972 34 70 00 · Fax (34) 972 34 70 23
reservas@guitarthotels.com · guitarthotels.com

Adults 40€
Nens 25€

P R I M E R N E N G R AT I S · 1 5 % D E D E S C O M P T E A M B R E S E R VA P R È V I A
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Cursa i Carnaval pensant
amb l’Aran

Àrea dedicada a l’alimentació. Foto Yoyo

Càritas va organitzar una jornada de portes obertes per ensenyar
les noves instal·lacions del carrer Anselm Clavé. Són els locals
que antigament acollien el club Sant Jordi i que ara ocupa Càritas gràcies a un acord entre l’Ajuntament blanenc i la Fundació
Catalunya-La Pedrera. yy

Experts en robòtica
L’AME al Carnaval de Blanes. Foto Quim Llorens

lloret de mar

Recepció a l’ajuntament. Foto Aj. Blanes

Alumnes de Secundària de l’escola Santa Maria s’han emportat
el Premi al Millor Comportament del Robot en la cinquena edició
de la First Lego League.
El premi que ha guanyat l’equip de Blanes és un dels vuit que
s’atorgaven en la competició, i el van aconseguir després de sumar 280 punts, la màxima puntuació atorgada pel jurat en aquesta categoria. yy

Festes a Morralla Espai
Creatiu

L’Skate com a protagonista. Foto Yoyo

El dia 13 de febrer es va celebrar el Carnaval Blanda Skate; el 21,
hi va haver Hip Hop; i el 27, un concert amb la participació de
diverses formacions musicals. yy

Junts contra l’AME organitza el
proper 22 de març una carrera/
marxa solidària sota el títol “La
Sansi Aran”, amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Lloret de Mar i
el Club La Sansi. Tota la recaptació
serà per la investigació d’aquesta
malaltia.
L’Atròfia Muscular Espinal
(AME) és una malaltia neuromuscular, de caràcter genètic,
que es manifesta per una pèrdua
progressiva de la força muscular.
És una situació que es produeix a
causa de l’afectació de les neurones motores de la medul·la espinal, que fa que l’impuls nerviós no
es pugui transmetre correctament

als músculs i que aquests s’atrofiïn. El passat 12 de gener ens va
deixar l’Aran, un infant de 8 mesos que no va aconseguir superar
la malaltia. El mes de desembre es
va organitzar la trobada Globus
per l’AME, amb una gran resposta
ciutadana.
La cursa, que tindrà un recorregut de 3km, amb sortida i arribada
a les pistes d’atletisme, es podrà fer
corrent o caminant.
La inscripció té un cost de 5€
i els participants tindran dret a
una samarreta tècnica, Aquarius,
fruita, números per als sortejos i
diverses sorpreses. Inscripcions
i informació a: www.lasansiaran.
com o personalment a El Puntet.
“Convidem a totes les persones

a participar en la cursa. Esperem
omplir d’il·lusió i força a tots els
afectats i famílies per malalties
poc freqüents com l’AME” afirma
Jose Luis Blanco, organitzador de
la cursa.
Aquesta cursa, busca ser un lloc
de trobada per a afectats, famílies
i associacions, i combinarà l’esport, la salut, l’oci i la diversió amb
la Solidaritat. Per això, comptarà
amb carpes de sensibilització en la
qual es podran comprar productes
solidaris, i en la qual es realitzaran
activitats per als més petits.
La malaltia de l’AME i el record
a l’Aran també van ser molt presents a les desfilades de Carnaval
2015 amb una gran comparsa solidària. yy

LA MARINA 11

març DE 2015

La dona com a principal protagonista
un element fonamental per a la
construcció i la consecució d’una
pau real i duradora al Sàhara Occidental. Aquesta exposició està
inspirada en la Resolució 1325
sobre dones, pau i seguretat de les
Nacions Unides, aprovada l’any
2000. La Resolució 1325 insta a

lloret de mar
En commemoració del Dia Internacional de les Dones, la Biblioteca de Lloret mostra aquests
dies l’exposició “Una literatura
pròpia: dones escriptores”, cedida
per l’Institut Català de les Dones,
i “[13]25 Al principi va ser la paraula. Dones del poble Sahrauí”,
una exposició de la Coordinadora
Catalana d’Ajuntaments Solidaris
amb el Poble Sahrauí (CCASPS)
i el Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament (FCCD).

«Es poden visitar fins el dia
2 d’abril»

«La Biblioteca acull dues
exposicions dedicades a
les dones»
El motiu per portar l’exposició
“Una literatura pròpia: dones escriptores” ha estat el de visibilitzar
l’important llegat que moltes dones escriptores catalanes, des de fa
molts segles, han deixat a la nostra literatura. Avui a Catalunya, i
arreu del món, comptem amb un
nombre molt important de dones
que escriuen, de dones que fan literatura: novel·la, poesia, assaig,
narrativa... Les obres d’aquestes
dones són llegides per un públic

La Biblioteca acull dues exposicions sobre les dones. Foto M.A. Comas

molt ampli i heterogeni. Així mateix, no es pot entendre la riquesa
narrativa catalana actual sense tenir present l’esforç de les autores
que ens han precedit en el temps.
L’altra exposició que amb mo-

tiu del 8 de març es pot visitar a la
mateixa Biblioteca, és, “[13]25 Al
principi va ser la paraula. Dones
del poble Sahrauí”. La mostra posa
de manifest el valor, la fortalesa, la
integritat i la resistència de la co-

munitat sahrauí representada per
les tretze dones fotografiades, que
són especialment destacables per
la seva biografia, la seva història i
la seva experiència.
La dona sahrauí ha esdevingut

adoptar mesures per donar suport
a les iniciatives de pau de les dones, i a garantir la protecció i el
respecte dels drets humans de les
dones i les nenes.
Així, en aquesta mostra, tretze
dones sahrauís prenen la paraula, per constatar un oblit i una
injustícia que fa massa temps que
dura. L’exposició és un projecte de
la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble
Sahrauí i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i el
seu autor és el fotògraf Daniel Lagartofernández. A Lloret, la mostra arriba de la mà de la Biblioteca
amb la col·laboració de la Plataforma per la Pau. Es pot visitar a
la sala d’exposicions de la Casa de
la Cultura fins el 2 d’abril. yy

26 ANIVERSARI
Et convidem a sangria de cava!
De diumenge a dijous
gaudiu de la nostra extensa carta
i de les nostres fantàstiques pizzes
fetes al forn de llenya
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Lloret vol recuperar la gestió de l’hospital
MILLOR, va lamentar una vegada més que “critiquem la gestió,
però cedim de manera gratuïta
uns locals per a fer rehabilitació”,
i va renyar l’alcalde “per no defensar els interessos de Lloret a la
Corporació de Salut”.

lloret de mar
L’actual sociosanitari va ser de gestió municipal fins el 21 de novembre de 2002, moment en què es va
aprovar traspassar aquesta tasca a
la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.
En el darrer ple, ICV-EUiA va
presentar una moció que va rebre
el suport de tots els grups per reinvertir la situació. La moció preveu
fer una gestió directa “quan legalment sigui possible”.

Màxima tensió
El ple de febrer va estar carregat
de retrets entre diversos regidors.
Com a mostra, un botó. Les relacions entre Marc Fuertes i Joan
Bernat a partir del moment en què
no hi va haver acord per treure
CiU de l’alcaldia, llista més votada
del 2011.
Les converses de fa quatre anys
van tornar al primer pla de l’actualitat al llars del pla.

«Lloret podrà recuperar
la gestió quan ho aprovi
la Generalitat i hi hagi
partida pressupostària»
Segons Francisco Rodríguez Pacios, “l’actual gestió està en dubte.
Aquests darrers anys la política de
personal ha anat contra els professionals de la sanitat. Si hi hagués
una gestió pública, asseguraríem
un mínim de qualitat”.
El regidor d’ICV va qualificar
“d’error” el vot favorable del seu
grup l’any 2002 traspassant la gestió.
Per Joan Bernat, regidor no adscrit, “aquest acord, és una voluntat
política que s’ha de concretar els

«Des del 2002, el gestiona
la Corporació de Salut del
Maresme i la Selvaa»

Dia de concert al pati del sociosanitari. Foto M. A. Comas

propers anys. La Generalitat ha de
cedir-nos la gestió i dotar-nos de
recursos. Segurament s’haurà d’esperar al proper exercici perquè l’actual pressupost no té cap partida en
aquest sentit”.
L’alcalde Romà Codina ha recordat que, ja en el darrer mandat, es van comprar uns terrenys
per fer un nou edifici, “hi va haver una inversió d’1,6 MEUR.

També s’ha modificat el POUM
per augmentar el sostre edificable
de 1.800 m2 a 10.000 m2. El projecte era per a 140/150 llits. Ara
tenim 100 places concertades
amb Salut i, de moment, no tenen més recursos econòmics per
ampliar-les. Era un projecte local
i comarcal”.
Tots els grups de l’oposició van
criticar la gestió de la Corporació

al mateix temps que destacaven la
dedicació i la professionalitat de tot
el personal, “malgrat les retallades
que han patit”.
Juan Díaz, regidor no adscrit,
es va mostrar contrari a totes les
privatitzacions. Jordi Orobitg,
ERC, va remarcar que, “aquest
canvi de gestió no hauria de costar ni un euro als ciutadans de
Lloret de Mar”. Marc Fuertes,

Marc Fuertes va recriminar a
Bernat que no hagi deixat l’Ajuntament, després d’abandonar el
PSC. Bernat va criticar les formes
de Marc Fuertes, portaveu del MILLOR des de l’inici del mandat.
Juan Díaz, ex regidor del MILLOR, ara no adscrit, també va criticar la manera de fer de Fuertes. yy

25è aniversari del Rotary Club Blanes
blanes
La diada va reunir més d’un centenar de persones, agermanant actuals socis i antics socis del club de
Blanes i també altres membres dels
Clubs de Lloret de Mar, Sant Pol,
Banyoles, Perpinyà Loge de Mer i
els membres del Rotaract Es Portell.
A l’acte, celebrat a Palafolls, hi van
assistir les màximes autoritats rotàries del Districte 2202 i del Rotaract
entre les quals cal destacar el governador Ignacio Martínez de Cardeñoso, el president de la Fundació
Rotària Sergio Aragón i la RDR del
Rotaract Raquel Tiñena. També hi
havia les màximes autoritats locals
entre les quals destaquen l’alcalde
de Palafolls, Valentí Agustí, i el de
Blanes, Josep Marigó.
L’actual president del Club Rotary Blanes-Costa Brava, Jordi
Masbernat, destacava que, “25
anys donen per molt, però a nosaltres ens han donat per moltíssim, hem fet innumerables projectes solidaris a nivell local, nacional i internacional. Però segur
que el que menys ens esperàvem
tots no és el que hem donat si no
el que hem rebut, en aquests 25

anys han passat pel Rotary Club
de Blanes 64 socis i sòcies molts
dels quals malgrat que ja no estan
activament col·laborant en el Club
han vingut a fer-nos companyia i
a celebrar aquesta fita. Malauradament, també és ara el moment
de recordar als que van traspassar
i ja no ens poden fer companyia
en aquest àpat però si ho fan en la
nostra memòria”.
La presidenta fundadora del club,
Carme Gironès –el de Blanes va ser
el primer a nivell mundial que va
ser fundat per una dona-, va fer un
emotiu discurs on va agrair a tots
els membres de la història del Club
la seva implicació en els projectes
solidaris del Rotary Blanes, en especial va tenir paraules de record per
l’època inicial, davant la incertesa
que genera qualsevol projecte nou.
L’acte es va cloure amb un discurs
del governador Ignacio Martínez de
Cardeñoso, on va animar als membres del Rotary Blanes i dels altres
clubs presents a seguir treballant
per un món més just, “on les fronteres no evitin la comprensió entre
les persones i on es doni suport al
jovent ja que són la llavor d’aquest
canvi”. yy

Jean Claude Debat, president del Rotary Club de Perpinyà i Masbernat. Foto Rossend Roig
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Blanes millora l’asfalt i l’accessibilitat
blanes
Blanes inverteix 620.000 euros en
la millora de carrers i l’eliminació
de barreres arquitectòniques. Les
obres que es fan estan valorades
en més de 830.000 euros. L’Ajuntament, però, només en pagarà
620.000, segons els resultats del
concurs al què van optar set empreses. Feia tres anys que no s’actuava als carrers de la vila.

«S’actua a l’avinguda
d’Europa, accessos a
l’escola Sa Forcanera
i s’eliminen barreres
arquitectòniques»
Una de les principals millores
en què s’ha incidit amb aquests
treballs afecta la major part del recorregut de l’avinguda d’Europa,
un dels vials més destacats amb
què compta el municipi. Durant els
darrers anys ha esdevingut pràcticament el principal vial d’entrada a
la vila, el que connecta més ràpidament amb el centre i les platges, ja
que enllaça des de la GI-600 fins al
nucli urbà passant per la GI-682.
La segona actuació projectada
té a veure amb la propera posada
en marxa del nou edifici de l’escola

Sa Forcanera, entre el barri de Mas
Enlaire i la carretera GI-682. Es
pavimentarà l’accés que hi ha des
de l’avinguda de la Pau, així com la
seva connexió amb la plaça Onze
de Setembre, on estan ubicats els
mòduls prefabricats on fan classes
els alumnes en aquests moments.
Per últim, el tercer gruix d’actuacions són totes aquelles relacionades amb la millora de l’accessibilitat dels vianants. Del total de
832.295,25 € en què estan valorats
els treballs, un 20% es destinen a la
reducció de barreres arquitectòniques. S’han buscat circuits lògics
que siguin més concorreguts per
les persones afectades, i també es
vol reforçar el màxim nombre possible d’enllaços en la zona turística.

«Les obres estan valorades
en 830.000 euros.
L’Ajuntament, però, només
en paga 620.000»
Segons explica l’alcalde Josep
Marigó, “es parteix d’un projecte
global que puja uns 2 MEUR on
ja es preveien els carrers amb més
intensitat de trànsit”.
Marigó també ha explicat quin
criteri s’ha seguit al triar les zones
on s’actuarà en l’eliminació de les

Treballs a l’avinguda d’Europa. Foto Yoyo

barreres arquitectòniques. “Hi ha
propostes de MIFAS. També es té
en compte els indrets més concorreguts on hi poden haver persones
amb cotxes de nadons i carrets de
la compra”.

En fer el concurs d’adjudicació
dels treballs, el que es va valorar
especialment va ser l’empresa que
va oferir-se a fer més carrers abans
que la reducció econòmica.
Un total de set empreses han

optat a realitzar aquestes obres.
Finalment es va adjudicar a una
UTE, Unió Temporal d’Empreses,
formada per Aglomerats Girona
i AMSA. Les obres han començat
aquest febrer. yy
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Dos veïns de Blanes es fan passar per policies
blanes
Agents de la Policia de la Generalitat- Mossos d’Esquadra de la
Unitat d’Investigació de la comissaria d’Arenys de Mar van detenir
dos homes de 56 i 51 anys, de nacionalitat espanyola i veïns de Blanes com a presumptes autors dels
delictes d’usurpació de funcions
públiques i robatori a interior d’un
domicili.
Els fets van tenir lloc a una urbanització de la localitat de Palafolls.
La víctima es trobava a casa seva
quan de sobte dos homes van irrompre-hi i fent-se passar per poli-

cies li van mostrar les seves identificacions i el van apuntar amb una
arma de foc.
Els lladres li van demanar on
tenia amagada la marihuana i van
escorcollar tot l’habitatge fins que
van comprovar que al lloc no hi
havia cap tipus de substància estupefaent, moment en què van dir
a la víctima que s’havien equivocat
i van abandonar el domicili.
Amb totes aquestes dades els
agents van iniciar una investigació que va permetre identificar
els presumptes autors dels fets. La
detenció es va practicar al domicili que els dos homes compartien a

Blanes. A l’habitatge, hi van trobar
diversos indicis relacionats amb el
fet investigat. En concret una defensa elèctrica tipus Tasser, guants,
passamuntanyes, cartutxos detonadors, dues imitacions de credencials policials, diversa munició,
claus de manilles i fundes d’armes
curtes. L’arma que haurien utilitzat
no es va localitzar.
Es dóna la circumstància que els
dos detinguts tenien nombrosos
antecedents pel Cos de Mossos
d’Esquadra, pel Cos Nacional de
Policia i per la Guàrdia Civil, alguns dels quals eren robatoris amb
violència i intimidació. yy

Material confiscat pels Mossos. Foto ACN

Conveni teatral a nivell estatal
lloret de mar
PLATEA, el Programa Estatal de
Circulación de Espectáculos de
Artes Escénicas en Espacios de las
Entidades Locales, ha acceptat la
sol·licitud del Teatre de Lloret per
formar-hi part durant aquest any
2015.
Es tracta d’un programa impulsat pel Ministeri de Cultura destinat als ajuntaments perquè puguin
reforçar la seva programació en
Arts Escèniques.
El programa, que enguany engega la seva segona edició, es va
formalitzar el 8 d’octubre del 2013
mitjançant la signatura d’un proto-

Imatge Teatre de Lloret. Foto M.A.Comas

Presenten 330
queixes al Síndic
la selva
Al conjunt de Catalunya, hi va haver
l’any passat 14.820 queixes, segons
l’informe presentat per Rafel Ribó al
Parlament.
Blanes encapçala la llista amb 102
queixes, seguida de Lloret de Mar amb
52. A Vidreres hi va haver 21 queixes i
a Santa Coloma de Farners 18.
Les principals queixes van dirigides a les polítiques socials (educació,
infància, salut, serveis socials, treball
i pensions), a les administracions
públiques, les polítiques territorials
i consum. També n’hi va haver sobre
la seguretat ciutadana i la justícia i la
llengua.
Al llarg de l’any també es van fer 195
consultes, 39 a Blanes i 46 a Lloret de
Mar.

col de col·laboració entre l’INAEM
i la FEMP (Federación Española
de Municipios y Provincias). Bàsicament, el principi inspirador del
programa és que pretén reactivar
la circulació d’espectacles d’arts
escèniques en espais de les entitats
locals, mitjançant la contractació
conjunta (entre els Ajuntaments i
l’INAEM) de companyies d’arts escèniques, on l’INAEM es compromet a assumir la diferència entre
l’ingrés per taquilla i el catxet pressupostat per les companyies.
Pel que fa als primers espectacles
del 2015, hi ha un bon ritme de
venda d’entrades.
Properament es podrà veure

Cremats (20 de març) i en un futur,
El Crèdit (8 de maig). La temporada va engegar el passat dissabte 7
de febrer amb la comèdia romàntica Losers i va registrar una ocupació de la sala del 75%. També ha
tingut molt bona acceptació de Iaia
amb Montserrat Carulla.
Les entrades es poden adquirir
al Museu del Mar (Pg. Camprodon
i Arrieta 1-2 Tel. 972 36 05 40, de
dilluns a dissabte de 09.00 a 13.30
h i de 15.30 h a 18.00 h. Diumenge de 09.00 a 14.00 h, en El Puntet
(Carretera de Vidreres 58, Tel. 972
37 22 68) o bé al web www.teatredelacostabravasud.cat yy

Lloret aprova el reglament
de la Biblioteca
lloret de mar

Ribó lliura l’informe a Gispert.
Foto Parlament de Catalunya

Les dades del 2014, suposen un descens de queixes i consultes del 14,6%,
amb relació al 2013.
L’equip del Síndic de Greuges es va
desplaçar l’any passat a quatre municipis de la comarca per atendre els ciutadans en el seu lloc de residència: Lloret
de Mar, Sant Hilari Sacalm, Santa Coloma de Farners i Sils. yy

L’objectiu, regular diversos aspectes del seu funcionament com ara
l’accés, el carnet, els drets i deures
dels usuaris, les infraccions i sancions, i l’ús de les sales.
Els grups de l’oposició van
aprofitar aquest punt per reclamar un horari més ampli i que la
Biblioteca no tanqui per vacances.
Segons l’alcalde Romà Codina,
ara per ara no es pot contractar
més gent, “la llei ens limita la contractació de més personal”.
El regidor de Cultura, Arseni
Frigola, va donar algunes dades
de la Biblioteca: 800 visites diàries, 68.000 unitats de fons (llibres,
dvd...), 294 préstecs diaris (65.500/
any), 14.400 carnets (10.000

Sala de lectura. Foto M. A. Comas

d’adults i 4.400 d’infants, el que
suposa un 35% de la població),
155 connexions diàries a internet
amb 3.220 usuaris registrats), 57’5
hores d’obertura setmanal (3 dies
amb horari seguit) i 10 persones
treballant en aquest servei.

Tots els regidors van coincidir
en què durant l’exposició pública,
seguiran treballant per millorar la
proposta inicial.
El tema es va aprovar amb 19
vots favorables i dues abstencions
(Marc Fuertes i Josep Cortés). yy
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“Girona és la joia de la corona de Catalunya”
L’oferta de vacances, de turisme de reunions i esdeveniments
i de turisme actiu de la demarcació gironina es presentà a més de
cent agents de viatges i operadors
turístics d’Alemanya i vuitanta mit-

munic
La Diputació de Girona presenta
al món la guia del segell de qualitat
agroalimentari Girona excel·lent.
La presentació s’ha fet a la ciutat
alemanya de Munic amb els millors ambaixadors possibles: Pep
Guardiola, els germans Roca i Paco
Pérez, i davant una nodrida representació del sector turístic i la
premsa alemanya.

«Josep Guardiola,
ambaixador de la Costa
Brava a Munic»

«El 14% dels 4’7 milions de
turistes que van visitar la
Costa Brava el 2014 eren
alemanys»
En el decurs de la presentació,
l’extècnic del FC Barcelona, ara al
Bayern de Munic, va assegurar que
les comarques de Girona són la joia
de la corona de Catalunya, “té mar
i muntanya. Hi ha molt per visitar.
Jo no sóc de Girona, però es pot
considerar la joia de la corona de
Catalunya”.
Guardiola també va assegurar
que tothom que viu a l’estranger
promociona el seu país. De moment, està molt bé a Alemanya i
no es planteja tornar, “en aquests
moments estic molt a gust aquí i
no em plantejo anar-me’n”.

Roca, Codina i Guardiola. Foto Aj. Lloret

L’any passat 4,7 milions de turistes van visitar la Costa Brava, dels
quals un 14% eren alemanys.
La guia Girona excel·lent té dues
parts: l’una, amb les fitxes de tots
els productes amb segell Girona ex-

cel·lent, i l’altra, més literària, amb
entrevistes a tots els xefs amb estrella gironins, que recomanen altres
productes de la terra de màxima
qualitat. D’aquesta manera, tots
aquells productes artesans, de pro-

ducció molt limitada, de caducitat
curta, molt arrelats al territori i que
hagin quedat fora de les bases del
concurs però que són excel·lents
tindran també el seu reconeixement.

jans de comunicació del país. Van
participar en l’acció una trentena
d’entitats i empreses gironines de la
demarcació.
L’alcalde de Lloret de Mar, Romà
Codina, ha explicat que “Lloret de
Mar, com a principal destinació
turística de la Costa Brava, té un
important pes en aquest mercat
des de fa anys”. Ha afegit: “després
d’anys complicats, el mercat alemany s’ha tornat a posicionar com
a segon mercat estranger a Lloret
amb un 10% del total. L’esforç de
Lloret de Mar per crear productes específics com, per exemple,
l’oferta per a famílies i propostes de
natura i de lleure s’ha valorat molt
positivament per aquest mercat.”
Després de Munic, la guia Girona excel·lent es va presentar a Berlín i a Hamburg. yy
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ASPRONIS: menys diners,
discapacitat intel·lectual puguin
desenvolupar el seu projecte de
vida, així com participar com a
ciutadans de ple dret en la socie-

jordi ciurana
Al mal temps, bona cara. Així es
podria resumir la situació actual
d’aquesta institució, dedicada a
la inserció social i laboral de les
persones amb discapacitat intel·
lectual i del desenvolupament a la
Selva i l’Alt Maresme.
És sabut que el sector ha patit greus retallades en els últims
anys. Però si parlem concretament d’ASPRONIS, en aquest mateix període de temps la davallada
dels seus ingressos fixos ha estat
de 500.000€ –entre les retallades
als pressupostos de la Generalitat,
pèrdua de subvencions concretes
dels ajuntaments i d’ajudes de les
‘obres socials’ de les caixes–. Segons explica el gerent d’ASPRONIS, Francesc Durà: “Em preocupen molt aquestes retallades
que a poc a poc hem anat patint;
nosaltres intentem mantenir els
compromisos amb els nostres treballadors, però cada vegada tenim
menys marge de maniobra”.
La cosa es complica encara més
si hi sumem els puntuals retards
en el pagament d’aquests convenis, situació que s’estén a moltes
altres fundacions d’aquesta mena.
“Hi ha hagut moments complicats, perquè deixen de pagar un
mes sense previ avís”. Tot i això,
Durà sosté que són conscients de
la seva dependència econòmica i
que, malgrat els retards, a la Generalitat de Catalunya els tenen
“presents” en la llista de pagaments.

«ASPRONIS té 311
treballadors, un 36% dels
quals amb discapacitat»

Treballadors i treballadores d’Aspronis al Centre Especial de Treball de Malgrat. Foto Yoyo

Estrènyer el cinturó
El 2014 la fundació tenia un
pressupost de gairebé 8M€, els
ingressos del qual provenen de
dues vies bàsicament: els convenis
amb entitats públiques (4,7M€) i
les retribucions pels serveis que
ofereixen des dels centres d’ocupació (2,5M€). La reducció del
pressupost s’ha traduït en mesures com evitar fer obres, treballar

més, congelar els sous dels treballadors i no crear nous llocs de

«Un retard en els
pagaments crea greus
problemes econòmics»
treball. Mesures que han impedit
que ASPRONIS hagi de renunciar
als serveis que ofereix a dia d’avui.
És més, no perden de vista que

calen més serveis. El sector menys
ben atès, la gent gran. Per ara hi
ha el servei d’atenció domiciliària,
però no n’hi ha prou.
Afavorir la integració
ASPRONIS és una entitat d’iniciativa social sense afany de lucre
que, d’acord amb els seus valors,
té com a missió primordial contribuir al fet que les persones amb

tat. Així mateix, estan compromesos amb la millora de la qualitat
de vida de la infància, amb necessitats de suport pel seu desenvolupament, dels i les familiars de
les persones amb discapacitat intel·lectual i d’altres col·lectius de
persones amb diversitat funcional
o en risc d’exclusió social.
A ASPRONIS hi treballen 311
persones, més d’un centenar de
les quals són persones amb discapacitat intel·lectual. L’entitat
compta amb una plantilla estable
i un índex de temporalitat baix
que respon bàsicament a substitucions per vacances o baixes per
maternitat. En temes laborals, el
gerent d’Aspronis, Francesc Durà,
es mostra preocupat pels efectes
de la crisi econòmica: “No estem
creant llocs de treball; necessitem
canviar la regulació perquè les
persones amb discapacitat intel·
lectual estan quedant arraconades”. Des d’ASPRONIS es considera la inserció laboral una eina
imprescindible per a la integració
i normalització social de persones
amb discapacitat, i critiquen que
la crisi estigui dificultant aquest
procés. Durà assegura que “hi ha
gent que podria treballar i no està
treballant”. yy

Més de 45 anys al servei dels discapacitats
joan ferrer
L’inici d’ASPRONIS es remunta al
segon trimestre de l’any 1968. En
una reunió de Càritas de Blanes,
es parla de la conveniència de fer
un cens de nens discapacitats psíquics, en aquell moment tothom
els anomenava nens subnormals.
El febrer del 1969 el projecte va
anar agafant forma i en una reunió amb representants de l’Ajuntament, els pares afectats i voluntaris que s’havien afegit al projecte,
es decideix començar a donar
classes. La primera, es dóna a les
dependències de l’escola Joaquim

Ruyra el 3 de març de 1969 amb
set alumnes: Esperança Aregall,
Mari Carme Grabulosa, Pepita
Floris, Montse Graupera, Antonio
Guerrero, Pilar Martín i Manolo
Hernández. Les dues primeres
professores van ser Maria Teresa
Sagrera i Maria Camacho Garcia.
El projecte iniciat a Blanes, agafa immediatament abast comarcal
i entre els primers alumnes ja n’hi
havia de Malgrat de Mar i Tordera. Posteriorment, també s’hi van
afegir famílies de Tossa de Mar,
Palafolls i Lloret de Mar. Els inicis van ser difícils i complicats
perquè en molts casos les famílies

que tenien un fill discapacitat no
ho volien acceptar i normalment
sortia poc de casa. El curs 19711972 es deixa la Vila i es fa un
trasllat a uns pisos dels mestres de
l’escola de la carretera de Lloret.

«El 3 de març de 1969 es va
fer la primera classe»
Els serveis oferts incrementen de
manera notable. De l’escola inicial, amb el pas dels anys es passa
al pre-taller, estimulació precoç,
taller i unitat de profunds. Els
estatuts s’aproven el 7 de novembre de 1973. El seu objectiu: “fo-

mentar l’assistència, recuperació i
ensenyança dels nens subnormals
i promoure el moviment associatiu”. La seu social, carrer Fornaca
44, primer.
Els primers anys, el pressupost
es cobria bàsicament amb fons
propis i per tant s’havien d’organitzar exposicions, sortejos, sopars benèfics, tornejos esportius i
les tradicionals postulacions. Totes aquestes activitats no hauriem
estat possible sense la participació
i entusiasme de desenes de voluntaris. La primera postulació es va
fer a Blanes l’agost del 1969 i es
van recollir 63.000 pessetes. L’any

70, ja es va arribar a les 100.000 i
el 1978, se superava el mig milió.
A Malgrat i Tordera la primera
postulació es va fer un any després, el 1970, i la recaptació va ser
de 25.000 a Malgrat i 17.000 a Tordera. A Lloret, el 1971 es van aconseguir 52.000 pessetes i a Palafolls
4.645. També són molt recordats
els sopars benèfics a l’hotel Santa
Marta. El 1971 es va aconseguir un
benefici de 30.580 pessetes, el 1975
de 180.000 i el 1978, de 300.000.
En el primer sopar hi va haver una
desfilada de models i l’actuació
de l’organista Esteve Carrera. A la
tercera edició va actuar La Trinca.
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mateixos serveis

Atenció des del primer minut de vida
L’entitat ofereix els serveis i l’assistència adequada i professional per
assegurar als seus usuaris una qualitat de vida. Això ho aconsegueixen a través de quatre organitzacions que són els pilars fonamentals
de tot el teixit d’ASPRONIS. En
primer lloc hi ha l’associació –que
actua com a eina per a la conscienciació de la societat–, la Fundació
Privada Aspronis –que gestiona els
serveis assistencials de l’entitat, des
de l’atenció precoç a l’infant fins
les necessitats de persones en edat
adulta i en funció del seu grau de
discapacitat–. També compta amb
la Fundació Privada El Vilar, que
ofereix serveis laborals i de formació prelaboral a les persones amb
discapacitat intel·lectual, i el Club
Esportiu, que té com a objectiu la
normalització esportiva i social.

procura una millor adaptació a l’escola dels infants d’origen estranger
a Santa Coloma. Els introdueixen
al català i transmeten als pares i
mares la importància del joc i la relació amb l’adult com a base per al
desenvolupament de les capacitats

nia 185 usuaris, dels quals la gran
majoria (un 49%), formaven part
del Servei de Teràpia Ocupacional.
ASPRONIS forma part del Clúster Créixer, una agrupació d’empreses catalanes d’economia social que
té com a finalitat crear més i millors

pres i les entitats sòcies de Créixer,
que ofereixen una àmplia oferta
de productes i serveis amb un alt
retorn social. ASPRONIS compta
des de 2013 amb l’agència ASPRONIS VIATGES, una nova línia de
negoci fruit de la donació a l’entitat

«Les estratègies de
col·laboració empresarial
són claus per la integració»
ASPRONIS està pensada per donar cobertura als seus usuaris des
de ben petits. De fet, més de 1.700
infants són atesos cada any pels professionals del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç
(CDIAP), ubicats a Blanes i Santa
Coloma de Farners. Aquesta atenció permet actuar en situacions que
demà podrien esdevenir problemes
greus en el desenvolupament de
l’adult. De fet, ja fa anys que s’organitza el taller ‘Cura de Nadons’, que

Era l’octubre de 1973 i els components del grup de Canet feien una
de les darreres actuacions abans
d’anar al servei militar. Coincidint
amb la festa major de Santa Anna
s’organitzava una exposició on es
podien veure els treballs fets pel
alumnes de l’escola i posteriorment pre-taller. El 1970, la venda
de material i el sorteig que s’organitzava aquells dies, van reportar
32.000 pessetes, el 1971, 45.000 i
el 1973, 60.000. Lloret de Mar va
organitzar durant uns quants anys
un torneig internacional juvenil a
benefici d’ASPRONIS. El primer
any es va sortejar una parcel·la a

Un dels serveis que ofereix Aspronis és tenir cura dels jardins. Foto Yoyo

de llenguatge i aprenentatge. Any
rere any, creix la demanda de persones amb discapacitat intel·lectual
de viure de manera independent
amb suports puntuals. A dia d’avui,
ASPRONIS dóna aquest suport a
una vintena d’usuaris. Recentment
han incorporat el servei d’atenció
domiciliària, amb la qual es dóna
resposta a les demandes de famílies
i ciutadans. L’any 2013, el centre te-

llocs de treball per a les persones
amb majors dificultats, mitjançant
estratègies de col·laboració empresarial. El clúster també compta
amb una comunitat online, el Club
Créixer, per a la generació d’oportunitats de negoci amb compromís
social. Aquest club és un lloc de
trobada entre les organitzacions i
empreses que volen apostar per un
compromís social en les seves com-

d’una agència ja existent, Top Travel, per part del seu propietari, el
Sr. Alfred Catalán. L’empresari blanenc va cedir l’empresa en arribar
a la jubilació per donar continuïtat
a un negoci rendible i amb voluntat de contribuir a la tasca que duu
a terme ASPRONIS d’aconseguir
més i millors oportunitats laborals i assistencials a les persones
amb discapacitat intel·lectual i del

torneig van ser el FC Barcelona,
l’Espanyol, l’Anderlech, el Feyenord, l’Ipswich Town i el Lloret.

A mesura que augmentava el
nombre d’usuaris i serveis, s’incrementava el pressupost. El curs
1969-70, el capítol de personal va
suposar una despesa de 119.000
pessetes. El 1975 ja era d’un milió i
el 1977 de dos milions i mig. Aquell
any, el pressupost global de l’entitat
ja arribava als 5 milions de pessetes.
L’any 1975 les aportacions anuals
dels ajuntaments de la zona eren
les següents: Blanes, 50.000 pessetes, Lloret, 40.000, Tordera, 15.000,
Tossa, 5.000 i Malgrat de Mar, 6.250.
L’ajuntament de Lloret de Mar va fer
una primera aportació de 25.000
pessetes just un any abans.

Postulació a Blanes l’any 1974

Roca Grossa de 800 metres, un
Seat 131/1430 i una moto Ossa
500. Els equips participants en el

desenvolupament.
El Centre Especial de Treball El
Vilar, situat a Malgrat de Mar, ofereix serveis d’empaquetats, muntatges, producció i venda d’articles de
suro, entre altres. A més a més, fan
serveis de jardineria, senyalització
viària, mobiliari urbà i serveis municipals (repartiment de propaganda, muntatge d’escenaris, carpes,
etc.)
El Centre Ocupacional El Vilar, a
Blanes, elabora -com a ocupació terapèutica d’alguns grups d’usuarisproductes artesanals en ceràmica,
paper reciclat (postals, invitacions
diverses, llibretes, etc.) i fa objectes
de regal i espelmes amb parafina
d’alta qualitat per a particulars, empreses o institucions per encàrrec.
També ven aquests productes per
Sant Jordi i Nadal en les fires que se
celebren a Blanes i Malgrat de Mar.
A Palafolls hi trobem el Centre
d’Atenció Especialitzada i Residència Pinya de Rosa, que compta
amb 8 places de centre de dia i 46
places de residència per a persones
discapacitades intel·lectuals amb
necessitats de suport extens i generalitzat. El centre proporciona
rehabilitació i atenció assistencial,
mèdica i psicopedagògica a persones amb discapacitat intel·lectual
greument afectades. Ofereix allotjament, manutenció i l’atenció especialitzada que cada persona necessita
a nivell assistencial, de rehabilitació
o psicopedagògic. yy

El 21 de maig de 1972, 16 alumnes fan la primera comunió al
Vilar. El 1973, 19 alumnes van de
colònies. El 1974, 20 alumnes van
15 dies de colònies a Ripoll, una
experiència que es repetiria durant
molts anys. El 1974, l’entitat tenia
130 socis que aportaven 98.000
pessetes anuals. Un any després,
ASPRONIS tenia 114 persones
amb discapacitat censades. El
1978, ASPRONIS viu un moment
delicat i es demana més ajuda institucional per evitar el tancament.
En aquell moment té 200 afectats
censats i 60 atesos. El pressupost ja
és de 7 milions de pessetes. yy
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Premis Recvll amb accent gironí
blanes
Els premis literaris de Blanes han
arribat a la 51a edició, i tal i com
ja va passar ara fa un any, s’han
convocat sis gèneres: narració,
poesia, teatre, periodisme, retrat
literari i conte infantil. Tres dels
sis guanyadors són de comarques
gironines, un fet poc habitual.
El premi de narració, amb una
dotació de 2.000 euros, ha estat
per a Xavier Vidal Alemany amb
l’obra Destins Inesperats. El premi
de poesia (1.500 euros), l’ha guanyat Isabel Oliva Prat amb Passeig
d’Hivern. Oliva va començar a escriure als 70 anys. Ara en té 90.
Irene Tarrés s’ha emportat el
premi de teatre (2.000 euros) amb
Chureca. Josep Lluis Micó Sanz,
absent a l’acte per qüestions personals, ha estat el guanyador del
premi de periodisme (800 euros),
Esteve Molero i Olivella ha guanyat el de retrat literari (800 euros) i Xavier Jové Lagunas, el de
conte infantil (600 euros). Aquest
darrer premi es convoca des de
l’any passat en combinació amb la
Fundació Joan Petit.
En el decurs de la festa de proclamació dels guanyadors, es

Els guanyadors dels premis 2015. Foto Yoyo

van presentar els llibres amb les
obres guanyadores dels premis
de narració, poesia, teatre i conte
infantil de l’any passat. També es
presentà un llibre amb la història
dels 50 primers anys dels premis
literaris de Blanes. Un treball coordinat per Aitor Roger i Mònica
Rabassa.
El llibre es divideix en diversos
capítols: orígens; Blanes, capital
literària; Premiats, La censura,

Llengua i país, Jurat, Celebrant els
50 i Mirant cap al futur!
Roger i Rabassa, destaquen que
es reprodueixen molts documents
clau de la història dels premis, “hi
ha cartes dels presidents Tarradellas i Pujol, anotacions de Benet
Ribas, o documentació dels anys
més complicats quan la censura
seguia molt de prop tot el que es
volia fer en català”
També hi ha nombroses foto-

Roger i Rabassa, autors del llibre dels 50 anys. Foto Yoyo

grafies d’aquests 50 anys obra de
Carlos Herrero, Aitor Roger, Jordi
Roig i del fons de l’Arxiu Municipal de Blanes (AMBL). La tirada
ha estat de 500 exemplars.
L’any 2020, la revista Recvll
celebrarà 100 anys. Els premis
ja han superat els 50. Per adaptar-se als nous temps i als reptes de futur, s’anuncien alguns
canvis. Fa uns anys hi havia una
societat anònima, darrerament

hi havia una societat limitada.
Aquest mateix mes de març s’ha
creat una associació cultural
amb socis que garanteixin la viabilitat dels projectes. Paral·lelament, hi haurà un canvi generacional amb l’objectiu d’assegurar
el futur.
Enguany, per facilitar l’assistència a l’acte de lliurament de
premis, s’ha rebaixat el preu del
dinar, de 45 a 35 euros. yy

Noves Obreres de Santa Cristina
lloret de mar
La Festa dels Perdons ha servit
un any més per fer el relleu de les
quatre obreres.
A la reunió de la Junta de
l’Obreria del passat dia 22 de gener, es va procedir a l’elecció de les
noies que seran obreres de Santa
Cristina durant un any.
Un cop fetes les votacions secretes pertinents pels sis membres de
la Junta, han estat elegides Obreres
per l’any 2015 les noies següents:
1a obrera:
MIREIA RIBAS CANO
2a obrera:
MIRIAM GISBERT VALLS
3a obrera:
CLAUDIA PORTAVELLA
CAMPRUBÍ
4a obrera:
ANNA AUSTRICH COMAS
Les noies que volen assumir el
compromís de col·laborar al manteniment del santurari de Santa
Cristina durant un any i ballar el
Ball de Plaça han de tenir entre 16
i 22 anys.
Només es pot demanar ser
obrera d’un any per l’altre i cal fer-

Les quatre obreres d’aquest 2015. Foto M.A. Comas

ho durant els mesos de novembre
i desembre.
Si una noia no resulta elegida,

pot tornar a fer la sol·licitud cada
any, mentre estigui dins l’edat establerta.

La Festa dels Perdons va començar amb la tradicional caminada fins a l’ermita organitzada

pel Xino-Xano. Ja al paratge de
Santa Cristina, missa, sardanes i
dinar popular. yy
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30 MEUR per recuperar les platges del Maresme
alt maresme
El director general de Sostenibilitat de la Costa i del Mar del Ministeri d’Agricultura, Alimentació
i Medi Ambient, Pablo Saavedra,
ha anunciat que l’Estat invertirà 30 milions d’euros durant un
període de 15 anys per construir
dics al llarg del litoral del Maresme. D’aquesta manera, es vol evitar que les platges de la comarca
perdin la seva sorra, com succeeix
periòdicament per l’onatge a la
zona. Tant la Generalitat com els
ajuntaments han valorat positivament la iniciativa, ja que es tracta
d’un projecte “a llarg termini” que
va més enllà de només abocar-hi
sorra. Tanmateix, han lamentat
que l’Estat no aporti el 100% de la
inversió necessària, que és de 50
milions d’euros.

«L’Estat aportarà 30 dels
50 millions previstos»
Segons ha indicat Saavedra,
està previst que Premià de Mar i
el Masnou siguin els municipis on
es realitzin les primeres intervencions. També es preveuen actuacions a Cabrera de Mar, Vilassar

de Mar, Arenys de Mar, Caldes
d’Estrac, Malgrat de Mar i Mataró,
entre altres.

«A la Tordera es farà
un estudi previ abans
d’actuar»
A les zones amb més erosió,
com el delta de la Tordera, el director general és partidari d’estudiar, a part de les regeneracions,
un nou plantejament d’ubicació
dels càmpings en un terreny que
“per la seva pròpia naturalesa no
és apte per ser ocupat amb instal·
lacions turístiques”.
El director general de Sostenibilitat de la Costa i del Mar del Ministeri d’Agricultura, Alimentació
i Medi Ambient, Pablo Saavedra,
s’ha reunit amb el director general
d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat, Agustí
Serra, i diversos alcaldes de poblacions costaneres del Maresme per
presentar-los el pla d’Estratègia de
Protecció de la Costa del Maresme.
Saavedra ha explicat que durant l’elaboració del pla s’han estudiat dues possibles solucions a
la pèrdua de sorra de les platges.

Estat de la platja a Malgrat de Mar, zona de la Tordera. Foto Yoyo

La primera consistia a abocar-hi
sorra –com ja s’havia fet en anteriors ocasions– i la segona en
complementar aquesta acció amb
la construcció de dics. Finalment,
s’ha optat per la segona. El projecte divideix el litoral maresmenc
en tres zones. La primera estaria
compresa entre el delta de la Tordera i el port d’Arenys. La segona
enllaçaria el port d’Arenys i el de

Mataró i la tercera aniria des del
port de la capital maresmenca fins
al Besòs.
Respecte al finançament de les
obres, el director de Costes ha
explicat que l’Estat aportarà 30
dels 50 milions d’euros necessaris. La resta l’hauran d’assumir
les administracions catalanes.
Tanmateix, ha apuntat la possibilitat que una part d’aquests 20

milions poguessin ser assumits
per empreses privades vinculades al turisme. El Ministeri considera que cada any s’hi haurien
d’invertir 4,2 milions d’euros
amb el compromís que el Govern
de l’Estat en destinaria entre 1,5
i 2 milions durant els 15 anys de
desplegament del Pla de recuperació i manteniment de les platges maresmenques. yy
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El Dalí més mediàtic

Cinc primers de la llista d’ERC

Per la CUP, “És l’hora del
poble”

Presentació de la CUP a la Cooperativa

Encapçalen la llista Jaume Pujades i Clara Castrillo. El projecte
es basa en el seu compromís tant amb les reivindicacions socials
com amb la lluita per la independència. Aposten clarament per
un model de poble basat en la participació directa de la ciutadania en la presa de decisions. yy

Sergio Atalaya lidera C’s

Sergio Atalaya

L’Assemblea general l’ha escollit com a cap de llista pel seu treball
dins l’Agrupació de Ciutadans Blanes i els seus coneixements pel
que fa a la tasca que s’ha de desenvolupar en el municipi.
El model polític que encapçala Atalaya té com a base principal
les necessitats reals de la ciutadania de Blanes. yy

Una de les imatges de la mostra. Foto Agència EFE

blanes
La mostra “Dalí, breaking news”
es podrà visitar fins al 15 d’abril
a Casa Saladrigas, i el seu objectiu és col·laborar en la difusió de
la figura del genial pintor empordanès.
Es tracta d’una exposició organitzada conjuntament per la
Diputació de Girona, el Patronat

La práctica abusiva de juegos y apuestas puede causar ludopatía. No se permite la práctica en apuestas a menores de edad.

Els cinc primers candidats d’ERC a les municipals del 24 de maig
són: Àngel Canosa, Albert Sanz, Olga López, Assumpta Pla i
Juan José Gálvez.
L’aprovació de la llista va anar acompanyada de la dimissió del
fins ara secretari d’imatge i comunicació, Enric Bonmatí. yy

de Turisme Costa Brava Girona i
l’Agència EFE amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Blanes. A través d’aquesta mostra fotogràfica es
commemoren a l’hora tres efemèrides: el 75è aniversari de l’Agència EFE, els 40 anys de la inauguració del Museu Dalí de Figueres i
els 25 anys de la mort de l’artista.
Dalí, breaking news està formada per gairebé un quarantena

d’imatges provinents del fons de
l’Agència EFE, realitzades per diferents fotògrafs i protagonitzades
per Salvador Dalí.
L’exposició es va presentar per
primer cop l’estiu de l’any passat a la ciutat natal de l’artista,
Figueres, amb un gran èxit de
visitants. També es podrà veure
a Brussel·les i al Palau Robert de
Barcelona. yy

VIVE TODO EL DEPORTE
en su máxima expresión

PANTALLAS GIGANTES · CAFETERÍA · SALA DE MÁQUINAS · LOCAL DE APUESTAS
Salón Jamaica
Rambla Joaquim Ruyra, 5
Blanes

L’Estació
Carrer Esteve, 44
Malgrat de Mar
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Diàleg sobre Pinya de Rosa
i l’antiga ‘SAFA’

Núria López
QUIROMASSATGISTA

Quiromassatge
Esquena, cames, circulatori amb crioteràpia,
reductor, reaﬁrmant, neurosedant
Reﬂexologia podal
Drenatge limfàtic
Pedres calentes
Canyes de bambú
Targetes regal

Av. Els pavos, 35 - baixos · Blanes

653 849 317

blanes

Diàleg entre l’Ajuntament i Nylstar
Ara fa un mes, saltaven les alarmes quan la proposta per fer un
moll de càrrega afectava una xemeneia històrica de l’antiga SAFA.
L’ajuntament va acordar en ple
suspendre un any les llicències
d’obres i definir els elements a preservar com a patrimoni industrial.
Només un mes després, hi ha
hagut novetats. La direcció de
Nylstar ha presentat un nou projecte per fer el moll de càrrega
sense afectar cap element de valor patrimonial i industrial. Paral·
lelament, EUiA-ICV, presentava
una moció per iniciar contactes
entre l’Ajuntament i l’empresa i
treballar un acord per redactar un
Pla de millora urbana que tingui
en compte els elements de valor
històricoindustrial i al mateix

temps, s’asseguri el futur de l’empresa.
Segons Víctor Catalán, “cal exposar el que volem i el que volen
ells. S’ha de garantir la producció
assegurant el futur de l’empresa i
catalogar el que tingui valor històric, cultural, arquitectònic...
una catalogació que no recull el
POUM”.
La regidora no adscrita, Lourdes Fàbrega, apuntava: “és important la supervivència de l’empresa
i també, preservar el seu patrimoni. Cal diàleg sense dilacions”.
Per Joaquim Torrecillas de CiU,
“cal tenir molta cura. És un tema
de màxima importància pel poble”.
Per Salvador Tordera del PPC,
“posem el carro davant dels cavalls. Si la propietat vol algun
canvi, que ho demani... El febrer
ja es van protegir les naus i la
xemeneia. La resta ho marca el
POUM”.
La moció d’EUiA-ICV es va
aprovar amb els vots de tots els regidors menys el del PPC, que es va
abstenir. yy

ET

N

ICV-EUiA i PP reclamen al Parlament una partida per redactar
el Pla d’usos de Pinya de Rosa de
Blanes.
La demanda es fa a través de dues
esmenes als pressupostos 2015 que
es discutiran amb retard després
que el PP portés la proposta del
govern al Consell de Garanties i
s’ajornés el debat unes setmanes.
EUiA-ICV reclama una partida
de 75.000 euros, segons ha explicat
el regidor Víctor Catalán. L’esmena
del PP també va en el mateix sentit, segons explica, Celestino Lillo,
“ara cal que tots els grups facin els
deures i la proposta pugui tirar endavant”.
De moment, de manera paral·lela i després d’onze anys sense avançar, l’Ajuntament ha aprovat un
conveni amb la propietat per parlar
i marcar -sempre que ho permeti la
llei- les bases per a un futur Pla especial. El conveni preveu que si hi
ha problemes amb la finca, “el jardí
tropical passarà a ser gestionat per

l’Ajuntament”, segons destaca Josep
Marigó, l’alcalde de Blanes.
Abans de parlar amb la propietat,
Medi Natural i Urbanisme marcaran les directrius a seguir en aquest
paratge protegit com a PNIN.

EJ

A

Zona de cactus del Jardí tropical. Foto Yoyo

A S E N SE AIG
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NETEJA ECOLÒGICA
A DOMICILI
Cotxes, caravanes, embarcacions,
sofàs, cadires, catifes, moquetes
Desinfecció de bactèries, àcars, pèls d'animals
Comoditat, qualitat i rapidessa
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braiwash.com

braiwash

TECNO-CLIMA
S E R V E I T È C N I C

Reparació d’electrodomèstics
Venda de recanvis
Instal·lacions de Nylstar des de la carretera de Malgrat. Foto Yoyo

C. Costa Brava, 22 - 17300 Blanes - Tel. 972 33 61 65
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salut

Sanitat prohibeix als
pediatres administrar la
vacuna de la varicel·la

Acte de suport a Dulsat. Foto M. A. Comas

Es tracta d’un grup de suport al candidat de CiU, Jaume Dulsat.
Els seus integrants donen suport a l’alcaldable Jaume Dulsat com
una garantia de renovació, transparència i innovació en la política municipal, i en la seva capacitat per a poder liderar la redefinició que Lloret necessita. yy

ERC i Avancem uneixen
esforços

Orobitg i Bernat. Foto M. A. Comas

El cap de cartell és Jordi Orobitg, actual regidor de Turisme i
Promoció Econòmica. En el número dos hi trobem, Joan Bernat,
que en aquests moments forma part del grup de regidors no adscrits, després de deixar el grup municipal del PSC. yy

ICV-EUIA presenta el
programa

Redactors del programa d’ICV-EUIA

El programa s’ha elaborat després de realitzar tres jornades programàtiques, obertes a totes les persones que van voler participar, i després que l’assemblea de militants i simpatitzants fes
aportacions i ho aprovés. El cap de llista és Francisco Javier Rodríguez Pacios. yy

Dr. Josep Marès Bermúdez
Pediatre
@maresjosep
La Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitàries
del Departament de Salut de
la Generalitat de Catalunya ha
enviat una nota informativa als
centres vacunals de Catalunya
advertint als professionals sanitaris que no poden administrar
la vacuna de la varicel.la quan
aquesta és portada pels pares
dels nens, atès que la vacuna
no té autoritzada la seva distribució a l’Estat espanyol fora
de les recomanacions oficials.
Addueixen que la vacuna portada pels pares s’obté per canals
de distribució no habituals, de
farmàcies situades de fora de
l’Estat espanyol, ja que no està
permesa la dispensació en les
farmàcies de Catalunya.
La causa de tota aquesta disbauxa esdevé de la inoportuna i
injustificada decisió de la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios (AEMPS)
que l’agost del 2013 va decidir
paralitzar la distribució de la
vacuna de la varicel·la a totes
les comunitats autònomes. La
AEMPS va restringir la dispensació d’aquesta vacuna a «Ús
hospitalari», en va prohibir la
seva venta en farmàcies i exigint l’administració de la vacuna segons el Calendario Común
de Vacunaciones només als nens
sans de 12 anys de edat que no
haguessin passat la malaltia
amb anterioritat, amb l’excepció

dels nens amb malalties cròniques considerades de risc.
Aquesta decisió va ocasionar
una protesta majoritària dels
professionals de la salut liderada per les societats científiques
que ens representen, la Asociación Española de Pediatría, la
Asociación Española de Vacunología, i la Sociedad Española
de Infectología Pediátrica, que
varen manifestar a les autoritats
sanitàries el seu desacord i varen demanar l’alliberació de la
dispensació de la vacuna. Les
famílies aconsellades pels seus
metges i infermeres i amb l’objectiu de protegir els seus fills,
s’han espavilat per aconseguir
la vacuna a Andorra o a França, on està disponible, i amb
neveres de transport per mantenir-la en fred la porten a les
consultes mèdiques catalanes
per poder vacunar als seus fills.
I ara el nostre Departament
de Salut ens diu que no els hi
podem posar, posant a més en
dubte la qualitat d’aquestes vacunes. Cal saber que l’autorització per comercialitzar la vacuna
de la varicel·la és centralitzada
per l’Agència Europea del Medicament per a tot Europa, i que
els fabricants les produeixen en
la mateixa seu i amb la mateixa
presentació comercial per a tots
els països europeus.
Casualment, aquest mes de gener, el Centre Europeu per la Prevenció
i el Control de les
Malalties (ECDC)
ha publicat el seu
informe concloent
que les evidencies
científiques actuals
recomanen la vacunació sistemàtica
contra de la varicel·
la per a tots els nens
amb dues dosis, als
12-15 mesos i als
3-4 anys d’edat. Curiosament fan referència als excel·lents
resultats obtinguts a
Navarra, on la vacuna sí que s’administra als nens de 12

mesos, amb una efectivitat propera al 100%, amb pràcticament
la desaparició de la varicel·la a la
comunitat.
L’empipada pel recent advertiment del Departament de Salut als professionals catalans és
tal, que la Societat Catalana de
Pediatria (SCP) ha respost amb
un comunicat manifestant el
seu total desacord i indignació
amb la limitació de la disponibilitat de la vacuna que va decidir l’AEMPS en classificar-la
de «Ús hospitalari», i adverteix
que la prohibició d’administrar
la vacuna genera un problema
ètic als professionals de la pediatria, metges i infermeres:
com negar-se a administrar una
vacuna, com la de la varicel·la,
que representa un benefici inqüestionable per a la persona
i que sens dubte és clarament
recomanable, quan els pares en
sol·liciten l’administració als
seus fills i estan disposats a finançar-la?
La SCP i tots els professionals de la salut ens oferim per
col·laborar amb les nostres autoritats sanitàries a fi de buscar
una sortida a aquesta incòmoda
i incomprensible situació, produïda per pedaços improvisats
sobre decisions errònies, i que a
més violen el dret a la salut que
totes les persones tenim. No
anem bé yy
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El Manlleu guanya la Copa femenina
lloret de mar
Mateixa final, amb resultat diferent. Si ara fa un any, el Voltregà superava al Manlleu per 3 a 1.
En aquesta ocasió el Manlleu s’ha
emportat el títol per 3 a 2. En tot
cas, la comarca d’Osona domina
l’hoquei femení a nivell estatal.
Lloret de Mar ha acollit els dies
6, 7 i 8 de març la Copa de la Reina
d’hoquei sobre patins. Lloret ja va
ser la seu de la competició el 2014,
i repetirà el 2016. Enguany hi ha
hagut vuit equips participants.
La competició va començar el divendres dia 6 amb els quatre partits de quarts de final:
CP Manlleu 3 - Igualada Femení 1
Generali HC Palau de Plegamans

0-CH Mataró 1
Hostelcur Gijón 1 - Sferic de Terrassa 0
CP Voltregà 5 - CP Alcorcón 2
Voltregà i Manlleu, finalistes del
2014 i el 2015, van superar amb
“certa comoditat” als seus adversaris. Gijón i Mataró es van guanyar una plaça a semifinals amb
un únic gol a cada partit.
Semifinals:
Manlleu 3 – Mataró 2
Voltregà 2 – Gijón 1
Dos partits molt igualats. El Manlleu-Mataró es va decidir amb un
gol a 10 segons del final.
Final:
Manlleu 3 – Voltregà 2

CP Manlleu: Tossar, Castro, Nadal
i Casarramona –cinc inicial- Vall
i Barcons.
CP Voltregà: Vives, Lee, ‘Motxa’, Tarrida i Romero –cinc inicial– Nadal.
Gols: 1-0 Castro (3’), 1-1 Lee (4’),
2-1 Casarramona (35’), 3-1 Font
(36’), 3-2 Romero (38’)
Àrbitres: M. Teresa Martínez i Alberto López. Yolanda Font, del
Manlleu, va ser escollida millor
jugadora de la Copa.
Carmelo Paniagua, president de
la FEP, destaca la capacitat de Lloret de Mar per organitzar grans esdeveniments, al mateix temps que
ha posat sobre la taula que Lloret
sigui la seu permanent de la competició. yy

Sorteig de la competició a la sala de plens. Foto M.A. Comas

Premis Joves Promeses de l’Esport Gironí
blanes - lloret de mar
L’elit de l’esport gironí de base
(cadets, juvenils i júniors de 14
a 18 anys d’edat) va omplir l’Auditori de Girona per rebre un reconeixement individual als seus
èxits assolits durant el 2014. Més
concretament, es van lliurar a un
total de 183 nois i noies d’arreu
del territori els primers Premis
Joves Promeses de l’Esport Gironí.
A Blanes han estat distingides
amb aquest guardó recent estrenat cinc atletes del Club Twirling
Blanes: Anna Cobos, Anna Colomer, Nerea Ortega, Maria Ridorsa i Nerea Álvarez.

Un altre dels guardonats va ser
el lloretenc Sergi Font. Font, de
divuit anys, ha estat reconegut
per la seva trajectòria com a vogador, en especial per haver guanyat el Campionat de Catalunya
de rem de banc fix la temporada
passada, amb el sènior masculí
del Club Rem Santa Cristina.
Els organitzadors van donar reconeixements a esportistes que
pertanyen a un total de 28 disciplines diferents. A banda de les
més clàssiques, com el futbol, el
bàsquet o l’atletisme, també s’han
inclòs especialitats no tan populars com per exemple el bàsquet a
cavall, el salvament i socorrisme,
el rugby o bé el pitch & putt. yy

Les 5 esportistes del Twirling Blanes i l’entrenadora. Foto Aj. Blanes

63è Rally Costa Brava

IMPERMEABILITZA AMB

lloret de mar
La prova se celebrarà els dies 13 i
14 de març amb sortida des de Lloret de Mar i Girona, com a centre
neuràlgic de la competició.
El 63è Rally Costa Brava serà
una edició molt especial, per la varietat d’equips i l’espectacularitat
d’algunes màquines. Pilots il·lustres com Kenjiro Shinozuka, Valter Jensen, Salvador Cañellas, Mia
Bardolet, Antoni Rius o Daniel
Alonso; copilots de la talla d’Erik
Pedersen, Marc Maria Calegari,
Joseph Lambert, Eloi Alsina o Sal-

15 L

Costa Brava 2014. Foto M.A. Comas

va Belzunces, i màquines espectaculars com els Lancia Rally 037 de
Serge Cazaux o de Claudio Covini,
el 131 Abarth de l’equip de Patrick

Canavese, o els Lancia de l’equip
de Luca Malatesta figuren entre els
inscrits. A la tardor, Lloret acollirà
una nova prova yy

Disponible en
ALTRES FORMATS

Impermeabilitzant fibrat
MATERIALS CAMPS

59

,95€

Roger de Llúria, 4 · Tel. 93 764 04 43 · Tordera
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Xavi Marina conquereix el
Cercle Polar Àrtic

Una de les sortides del circuit. Foto Àrea Esports CC Selva

Hamid Kabouri i Anna Quílez s’imposen al Circuit Gironí de
Cros, Gran Premi Consell Comarcal de la Selva. Els dos guanyadors són del Club Atletisme Lloret-La Selva.
El circuit ha constat d’un total d’onze proves. Entre d’altres poblacions, ha passat per Malgrat de Mar, Vidreres, Santa Coloma
de Farners i Maçanet de la Selva. yy

Nualart segueix com a
president
Xavi Marina en ple esforç. Facebook Marina

blanes

Salutació entre els dos candidats. Foto Yoyo

A les eleccions a la presidència del CV Blanes, hi havia un cens
de 406 socis. 197 electors van dipositar el seu vot a l’urna, és
a dir un 48,5%. La candidatura de Pere Toni Calvet va obtenir
79 vots (40,10%), mentre que la d’Amadeu Nualart aconseguia
118 vots (59,90%). Després d’anys amb una única candidatura,
aquest 2015, els socis del CV Blanes han pogut triar entre dues opcions. yy

El corredor d’ultra fons de Blanes
ha guanyat la cursa Ultra Rovaniemi 150, en què ha corregut 150 km
sense parar en un temps de 27 hores i 15 minuts. Hi havia 60 participants de 20 països diferents, la majoria nòrdics. L’any passat cap atleta
va poder acabar la prova.
Per superar aquest nou repte ha
hagut de suportar temperatures de
fins a -27ºC arrossegant durant tot
el trajecte un trineu –una pulka– on
hi portava tot el material obligatori
que preveu el reglament. En aquesta nova i extrema aventura l’ha
acompanyat l’atleta Tony Andra-

des Chacon. Segons el reglament de
l’Ultra Rovaniemi 150, els atletes no
poden invertir més de 42 hores en
fer aquest dur recorregut.

«Marina va fer 150 km. a
-27ºC en 27h 15’»
La Rovaniemi és una prova d’autosuficiència que serveix per classificar-se per a la Idiatarod Trail Invitational, que es reconeix per ser
una de les curses d’hivern més difícils del món. En aquesta nova edició de la Rovaniemi han participat
atletes de 20 nacionalitats diferents
que van sortir i arribar des d’aquesta localitat finesa després de recór-

rer una pista on es barregen camins,
carreteres i fins i tot un riu congelat i llacs.
Aquest 2015 ha estat el segon any
consecutiu en què Xavi Marina ha
viatjat a terres del Cercle Polar Àrtic. L’any passat es va classificar a la
segona posició de la Cursa Ice Ultra que també es disputa en aquesta part del planeta. Durant quatre
dies l’atleta d’ultra fons va competir
en condicions extremes, a més de 20
graus sota zero, amb etapes que tenien recorreguts de 50 km (les tres
primeres) i de 90 km (la quarta i
darrera).
A l’estiu, Xavi Marina farà la volta
a la Cerdanya. yy

Català de Jiu-jitsu 2015
blanes
El campionat, s’ha celebrat per primera vegada a la Ciutat Esportiva
organitzada pel Club Judo & Jiu-jitsu Blanes.
Tres esportistes locals van pujar
al podi: Oscar Albó, 1r classificat i
Campió català de la categoria de -94
kg; Quim Mogedano, 2n classificat
de -85 kg, i Jordi Hereu, 3r classificat de -69 kg.
Van fer 11 combats amb 9 victòries i 2 derrotes. Albó, com a campió català, ha aconseguit una plaça
als campionats estatals. yy

Combat de Quim Mogedano. Foto Club Judo & Jiu-jitsu Blanes
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El Vic guanya la Copa del Rei a Blanes
El Vic, però, va reaccionar a temps i
es va emportar la victòria i una plaça a les semifinals (6-3). A la segona
jornada de quarts, el FC Barcelona
va patir fins al final per assegurar-se
la victòria davant un bon Alcoi (32). En l’enfrotament Reus-Voltregà, van aconseguir la victòria els de
Sant Hipòlit (2-4). A les semifinals,
màxima igualtat. El Vic va aconseguir una plaça a la final gràcies a un
gol d’or a la pròrroga. A l’altre partit,
el Voltregà, amb molt suport des de
la graderia de la Ciutat Esportiva, va
combatre els gols del Barça amb gols
a pilota parada. Al final, però, el líder de la lliga es va classificar per jugar la final. yy

blanes
La Copa del Rei d’hoquei és el torneig del KO i de les sorpreses, i en
aquesta ocasió, no ha estat diferent.
A priori, els dos candidats a jugar
la final i disputar-se el títol eren el
Barcelona i el Liceo, els dos primers
de l’OK lliga. El Vic, però, ha estat
el que s’ha emportat el títol. Primer
ha eliminat el Vendrell, i després ha
superant els dos favorits. El campió
combina molt bé la veterania d’alguns dels seus homes amb la joventut de la resta de la plantilla.
El Vic s’ha imposat a la final al FC
Barcelona per 2 a 1. Un gol a un minut del descans ha decantat la balança a favor de l’equip d’Osona.
En el minut 2 de la represa, el Vic
ha tornat a marcar i ha posat contra les cordes al conjunt blaugrana.
El Vic ha deixat enrere al Vendrell,
al Liceo i al FC Barcelona per aconseguir el seu quart títol de copa de la
seva història.
CP Vic: Grau, Roca, Rodríguez,
Bancells, Ordeig –cinc inicial- Burgaya, Torres, Font.
El porter del Vic ha estat escollit
MVP del torneig. Ha encaixat qua-

Els jugadors del Vic, celebrant el títol. Foto Yoyo

tre gols en tres partits i ha estat una
de les peces clau per guanyar la copa.
FC Barcelona: Sergi Fernàndez,
Gual, Panadero, Pascual, Álvarez –
cinc inicial- Reinaldo, Barraso, Marín.
Gols: 1-0 Font (24’), 2-0 Torres
(27’), 2-1 Panadero (31’).

Ferran Pujalte, tècnic del Voltregà,
assegurava després del partit: “és un
orgull entrenar aquests jugadors. La
clau ha estat que hem fet una gran
primera part.” El tema més comentat a les xarxes, però sobre tot als
mitjans de Madrid, va ser el fet que
el capità del Vic recollís la copa embolicat amb una estelada.

La Copa 2015
La Copa va començar amb el partit més desigual dels set que s’han
jugat a Blanes. El Liceo no va tenir
problemes per golejar al Cerceda (81). Al segon partit de quarts, jugava
el Vendrell, campió de les dues darreres edicions, i el Vic. El Vendrell va
començar fort i va marcar dos gols.

Resultats
Quarts de final
8_______ Liceo - Cerceda_____ 1
6________ Vic - Vendrell______ 3
3_________Barça - Alcoi______ 2
2_______ Reus – Voltregà_____ 4
Semifinals
1__________ Liceo-Vic_______ 2
4________ Barça-Voltregà_____ 3
Final
2__________Vic-Barça_______ 1

PROVEÏDORS OFICIALS
DELS SISTEMES D’IMPRESSIÓ
3 anys consecutius

2013, 2014 i 2015
Racó d’en Portes, 6 · 17300 Blanes (Girona)
tel 972 33 02 31 · fax 972 33 13 20
www.asensioblanes.com
asensio@asensioblanes.com
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L’AGENDA
LLORET. març
del 13 al 14
63 RAL·LI COSTA BRAVA
Passeig Jacint Verdaguer
dia 14
RACÓ DELS CONTES:
“CUENTOS CERCANOS
Y LEJANOS”
11.30 h Biblioteca Municipal.
Plaça Pere Torrent, 1
TEATRE: “M.A.R.I.L.U.L.A”
21 h Teatre de Lloret

blanes. març
dia 21
EL RACÓ DELS CONTES:
“CANTEM CANÇONS”
11.30 h Biblioteca Municipal
dia 22
“MIGAS” SOLIDÀRIES
11-14 h Pg. de Cúllar
CURSA BENÈFICA
LA SANSI-AME
12 h Pistes Atletisme
dia 25
FESTIVAL FIESTALONIA
18-20.30 h Plaça Pere Torrent
21 h Teatre de Lloret
dia 26
FESTIVAL FOLKLÒRIC
MONÒLIT
18-20 h Plaça Pere Torrent
dia 27
II CURSA INSTITUT
ESCOLA LLORET DE MAR
8.30-12.30 h Platja de Fenals

dia 20
6a. TROBADA DE CORALS
LLORETENQUES
19.30 h Església Sant Romà
CONFERÈNCIA “COMELLES
ANTOLOGIA VIVA”
19.30 h Sala Polivalent
Biblioteca
Municipal
CONFERÈNCIA “CARLES
FAGES DE CLIMENT,
EMPORDANÈS SINGULAR”
20 h Club Marina Casinet.
Màrtirs, 2
TEATRE: “CREMATS”
21 h Teatre de Lloret

dia 28
RACÓ DELS CONTES:
“SALTIMBANQUI”
11.30 h Bibioteca Municipal
del 28 al 30
XI TORNEIG LLORET
COSTA BRAVA ULTIMATE 2015
8-18 h Platja de Lloret
dia 29
REPARTIMENT DE LLOR
DIA DEL RAM, BENEDICCIÓ
11 h Plaça de l’Església
CONCERT CORAL JAZZ
BAND THE GRANGE SCHOOL
17 h Plaça de la Vila
TEATRE: “ENS HA CAIGUT LA
SOGRA”
19 h Teatre de Lloret

Fins el 22 de març

DIA MUNDIAL DE LA
POESIA: La Biblioteca
recita
Biblioteca Comarcal
19:00 h

Fins el 8 d’abril

Presentació del llibre
“Buscando a Bob”, de
Mercè Ruscalleda
Primer Casino
21:00 h

EXPOSICIÓ: SURREALISME,
MAR, ROQUES I SORRA BY
CLIVE POPPLEWELL
Sala García-Tornel
EXPOSICIÓ: “Aspronis,
l’atenció a les persones
amb discapacitat
intel·lectual”
Biblioteca Comarcal

Dia 12

XERRADA: “Aspronis,
model de lleure
inclusiu”
Biblioteca Comarcal
19:00 h

Dia 21

TEATRE: “IDIOTA” de Jordi
Casanovas
Teatre de Blanes
21:00 h

Dia 15

Dia 26

L’HORA DEL CONTE: Dues
hores del conte “Contes
estrellats” amb Boscafant
Biblioteca Comarcal
19:00 h

Dia 27

CONCERT DE MÚSICA
SACRA. COR DE CAMBRA
SOTA PALAU
Església Santa Maria
20:30 h

Dia 28

MÚSICA: “SER DE MÀLAGA”
Asociación Andaluza de
Ardaleños y Amigos de Ardales
Teatre de Blanes
21:00 h

ÒPERA PER A JOVES:
“L’IMPRESARIO IN
ANGUSTIE”
de Domenico Cimarosa
Teatre de Blanes
18:00 h

Dia 19

ESPAI DE DEBAT. Cicle de
Xerrades
“Jocs i joguines. Quines
són les més adequades
a cada edat?” A càrrec de
Maria Gómez
Escola Napoleó Soliva
15:15 h

Del 20 de març
al 16 d’abril

EXPOSICIÓ DE PINTURA.
CARLOS MORAGO
Galeria L’Arcada

Dia 22

RIALLES: “LA BLANCANEUS”
Companyia Campiquipugui
Teatre de Blanes
17:30 h

Dia 20

MORRALLA, ESPAI
CREATIU

Casal dels joves de Blanes.
Tallers, cursos, sala de
concerts, gimnàs...
Avinguda de l’Estació. Nau 4

JO EM CUIDO!

“UNA BANDA DE
PEL·LÍCULA” 30è
aniversari de la banda
Mn. Joan Batlle
Teatre de Blanes
21:00 h

Activitats esportives dirigides
per a adults i gent gran
Ciutat Esportiva Blanes

Dia 23

Presentació de la ruta
literària:
“Itinerari Joaquim
Ruyra a Blanes; quan
el paisatge es fa
literatura” amb Joana
Muñoz
Biblioteca Comarcal
19:00 h
AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

fins el 23

Dalí breaking news
Casa Saladrigas
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comarques. març
Del 9 al 31
Pineda
Exposició: Racó de la creativitat
Biblioteca de Poblenou
Exposició: Apropem la lectura als
més petits
Biblioteca de Poblenou
Fins el 13
Pineda
Exposició sobre el Dia Internacional
de les Dones
Biblioteca de Poblenou
Del 14 al 29
Calella
Exposició: “Calella, a la Sardana:
Verd de pi, blau de mar”
Ajuntament Vell
Del 23 al 28
Pineda
Exposició documental: “No puc
dormir...”
Biblioteca Serra i Moret
Exposició documental:
“Beethoven”
Biblioteca Serra i Moret
Fins el 24 d’abril
Pineda
Concurs de guions literaris de
curtmetratges
Can Comas
Del 30 al 2 d’abril
Palafolls
Torneig de futbol sala de joventut
Can Batlle
Dia 12
Palafolls
Exhibició de dansa oriental
Casal de la Dona 17.30 h
Pineda
Taller: “Com conto un conte?”
Biblioteca Serra i Moret 18.00 h
Concert: “Onades de dona” amb
Ishanlulu
Biblioteca Serra i Moret 20.30 h
Calella
Club de lectura: “La veritat sobre el
cas de Harry Quebert”
Ajuntament Vell 18.00 h
Dia 13
Malgrat de Mar
Els contes dels divendres
Biblioteca La Cooperativa 18.00 h
Santa Susanna
Hora del conte: “L’home del sac i
altres contes de por”
Biblioteca 18.00 h
Tordera
Teatre: “Planeta i-Neptú amb en
Peyu”
Teatre Clavé 22.00 h
Pineda
Cinema: “Basquiat”
Auditori de Can Comas 19.00 h
Taller de fotografia de paisatge
Biblioteca de Poblenou 19.00 h
Calella
16è Cafè Jazz: Gorka Benítez Trio
Restaurant La Gàbia 22.00 h

Dia 14
Malgrat de Mar
Calçotada Popular
Plaça de Ca l’Arnau 14.00 h
Palafolls
Taller: Manualitats per al dia del
pare
Biblioteca Enric Miralles 10.30 h
Fira d’oportunitats
Fòrum Palatiolo 10.00 h
Tordera
Cicle familiar: “Les fades de la bella
dorment”
Teatre Clavé 18.00 h
Pineda
Els tres tombs
Davant d’escola Aloc 09.00 h
Fira d’artesans
Plaça de les Mèlies 09.00 h
Taller de meditació amb mantres
C/ Maragall, 19 17.00 h
Calella
Proclamació de la Capital de la
Sardana
Far de Calella 11.00 h
Conte-taller: “L’abella Pica-flor i la
cuca de llum”
Biblioteca Can Salvador de la Plaça
11.30 h
Presentació de la cobla “Capital de
la Sardana”
Plaça de l’Ajuntament 13.00 h
Inauguració: “Calella, a la Sardana:
Verd de pi, blau de mar”
Ajuntament Vell 18.30 h
Vídeo mapping
Plaça de l’Ajuntament 20.00 h
Espectacle: “Paraules d’amor”
Fàbrica Llobet-Guri 22.00 h
Dia 15
Malgrat de Mar
Concurs de teatre amateur: “Agnès
de Déu”
Centre Cultural 18.00 h
Palafolls
Passejada: Descobrim Palafolls pas
a pas
Església de Santa Maria 09.00 h
Sortida a Argimon
Plaça Joaquim Ruyra 09.30 h
Pineda
Camí de Sant Jaume (29,2km)
Parada bus N-II (costat Parròquia)
07.00 h
Missa del Rocío
Barri de Les Creus 10.00 h
Calçotada Popular
Plaça de les Mèlies 12.00 h
En Sintonia: Copes, música i...
Cafeteria Can Comas 12.00 h
Teatre: “En Pólvora”
Centre Cultural i Recreatiu
18.00 h
Calella
Música i dansa per la mainada
Plaça Conrad Prat 11.00 h
Espectacle teatralitzat: “Calella, a
la Sardana”
Fàbrica Llobet-Guri 12.15 h
41è concurs de teatre amateur:
“Cobejant el genet”
Teatre Orfeó 18.30 h

Dia 16
Malgrat de Mar
Xerrada: TDAH i trastorns
relacionats
Centre Cívic 21.00 h

Palafolls
Festival Singulars: Gerard
Quintana i Xarim Aresté
Casal de Palafolls 22.30 h

Pineda
Taller d’iniciació a l’hort urbà
Biblioteca Serra i Moret 18.00 h

Pineda
Teatre: “En Pólvora”
Centre Cultural i Recreatiu
22.00 h

Dia 17
Palafolls
Xerrada: Emparaulant el TDAH
Casal de la Dona 19.00 h

Calella
Taller infantil: “Llibretes
embruixades”
Biblioteca Can Salvador de la Plaça
11.30 h

Dia 18
Pineda
Cuina per a infants
Centre Anna Bachs 17.00 h
Calella
Aula d’Extensió Universitària: “Allò
que el vent s’endugué”
Casal l’Amistat 18.30 h
Club de lectura en anglès
Biblioteca Can Salvador de la Plaça
19.00 h
Dia 19
Pineda
Story Time: “Cowboys and indians”
Biblioteca Serra i Moret 18.00 h
Calella
Xerrada de nutrició
Local d’Oncolliga 09.30 h
Club de lectura infantil: “La Lola
vola”
Biblioteca Can Salvador de la Plaça
18.00 h
Dia 20
Malgrat de Mar
Els contes de la Biblioteca
Biblioteca la Cooperativa 18.00 h
Jornades Espai Mines de Can
Palomeres
Sala Arxiu Municipal 20.00 h
Dia mundial de la Poesia
Biblioteca La Cooperativa
20.00 h
Cinema: “Black Coal”
Centre Cultural 22.00 h
Palafolls
Poesia als barracons: David Castillo
Institut Font del ferro 11.30 h
Tordera
III Marató de Donació de Sang
Pavelló Poliesportiu 10.00 h
Pineda
Hora del conte: “Tiru-liru”
Biblioteca Serra i Moret 18.00 h
Club de lectura fàcil en català
Biblioteca Serra i Moret 18.00 h
Taller infantil d’estampació
Biblioteca de Poblenou 18.00 h
Calella
Taula rodona sobre la dona
treballadora
Residència Avidi 18.00 h
16è Cafè Jazz: De Diego Brothers
Sala Mozart 22.00 h
Dia 21
Malgrat de Mar
Xerrada: Què és Marfan?
Biblioteca La Cooperativa 17.30 h

Dia 22
Malgrat de Mar
Concurs de teatre amateur: “RIP”
Centre cultural 18.00 h
Santa Susanna
Audició de sardanes
Pavelló Municipal 18.30 h
Palafolls
Festa de la plantada d’arbres
Parc fluvial La Tordera 10.00 h
Pineda
En Sintonia: Les Jams de l’Escola de
Música
Cafeteria de Can Comas 12.00 h
Teatre: “En Pólvora”
Centre Cultural i Recreatiu 18.00 h
Calella
Entrega de premis dels Jocs Florals
de Calella
Església de l’escola Pia 12.00 h
Exposició: “Una volta per la
història del ciclisme”
Fàbrica Llobet-Guri 15.00 h
41è concurs de teatre amateur: “El
mètode Grönholm”
Teatre Orfeó 18.30 h
Dia 23
Palafolls
Club de lectura: El mapa i el
territori de Michel Houellebecq
Biblioteca Enric Miralles 20.00 h
Pineda
Club de lectura: La colla dels
vermells
Biblioteca Serra i Moret 17.30 h
Taller: “La màgia de les espelmes”
Biblioteca de Poblenou 19.00 h
Calella
Sortida de la primera etapa de la
Volta Ciclista a Catalunya
Passeig de les Roques amb Riera
Capaspre 13.30 h
Dia 25
Malgrat de Mar
Club de lectura: “Memorias de una
geisha”
Biblioteca La Cooperativa 19.00 h
Pineda
Club de lectura: “El mapa i el
territori”, de Houellebecq
Biblioteca Serra i Moret 20.30 h
Calella
Aula d’Extensió Universitària:
“Galileu Galilei, un linx a la cort
dels Mèdici”
Casal l’Amistat 18.30 h

Dia 27
Malgrat de Mar
L’hora del conte
Biblioteca La Cooperativa
18.00 h
Palafolls
Fira de primavera
Escola les Ferreries 15.00 h
Tordera
Fira Mercat del Ram
Parc Prudenci Bertrana 16.00 h
Pineda
Taller: “Artesania de l’amor”
Biblioteca de Poblenou 19.00 h
Xerrada col·loqui amb Sor Lucía
Caram
Espai Sara Llorens 20.30 h
Calella
16è Cafè Jazz: Xavier Dotras Trio
Restaurant La Gàbia
22.00 h
Dia 28
Tordera
Fira Mercat del Ram
Parc Prudenci Bertrana 10.00 h
Pineda
Pregó de Setmana Santa
Casal d’avis de Poblenou 20.00 h
Teatre: “En Pólvora”
Centre Cultural i Recreatiu
22.00 h
Calella
Taller infantil: “Celebrem la
pasqua”
Biblioteca Can Salvador de la Plaça
11.30 h
Dia 29
Tordera
Fira Mercat del Ram
Parc Prudenci Bertrana 10.00 h
Pineda
Celebració de Diumenge de Rams
Plaça de Catalunya 11.00 h
Teatre: “En Pólvora”
Centre Cultural i Recreatiu
18.00 h
Calella
Benedicció de palmes i palmons
Plaça de l’Església 12.00 h
Dia 30
Pineda de Mar
Activitat per nens: “Una tarda
esbojarrada”
Biblioteca Serra i Moret 18.00 h
Taller: “La màgia de les espelmes”
Biblioteca de Poblenou 19.00 h
Dia 4 d’abril
Palafolls
Festival Singulars: Ian Sala i Illa
Carolina
Casal de Palafolls 22.30 h
Dia 10 d’abril
Malgrat
Cinema: “Mommy”
Centre Cultural 22.00 h
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Rodalies

TRANSPORTS PÚBLICS
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 - 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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EL FOGÓ DE LA MARINA

Xampinyons farcits
Ingredients
• 1 kg de xampinyons de mida gran
• 150 grs de bacó a tires
• 200 ml de nata per cuinar
• 1 ceba mitjana
• formatge ratllat
• oli, sal, i pebre

PREPARACIÓ
Netegem els xampinyons, tallem el peu, retirem la pell, i els rentem lleugerament per eliminar les restes de terra.
Mentrestant, posem el forn a escalfar a temperatura mitjana. Assequem bé els barrets dels
xampinyons amb paper de cuina i tallem els peus a trossos petits.
Posem els xampinyons en una safata de forn, hi afegim uns grans de sal grossa i oli d’oliva. Els
deixem coure uns 10 minuts.
Per al farciment:
Posem unes cullerades d’oli en una paella, ofeguem la ceba finament picada, afegim el bacó
a tires, hi afegim la part dels xampinyons que hem tallat, ho saltegem, fins que hagin deixat
anar l’aigua. Rectifiquem de sal, afegim la nata i anem removent fins que espesseixi.
Emplenem els xampinyons, espolsem amb formatge ratllat i els deixem gratinar fins que quedi el formatge cruixent.
Els servirem calents.

Manoli Bustamante Bustamante

entreteniments

15è
aniversari

Vol agrair a tots els seus clients
la confiança i fidelitat dipositada.
I als treballadors i treballadores
la seva dedicació constant.
Sense ells hagués estat impossible
assolir aquesta fita.
Gibert, 5 · blanes · Tel. 972 33 75 87
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Farmàcies de guàrdia
BLANES

LLORET DE MAR
Adreces i telèfons

Març
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous

morell
guillem
grima
altimir
adell
adell
pujol
oms
bartrina
sureda-casamor
ramon
sureda-casamor
morell
guillem
grima
altimir
adell
adell
pujol
oms
bartrina
sureda-casamor
ramon
TURON
MORELL
guillem
grima
altimir
adell
ADELL

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
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.

Adreces i telèfons

Març
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous

perpinyà
c. cabañas
mazó
m. cabañas
j. martínez
fàbregas
e. tallada
bastè
cànoves
m. tallada
borràs
lladó
i. espinet
masete
a. martínez
perpinyà
c. cabañas
mazó
m. cabañas
j. martínez
fàbregas
e. tallada
bastè
cànoves
e. tallada/m. tallada
borràs
lladó
i. espinet
masete
a. martínez

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

Les botigues de Blanes i Lloret surten al carrer

El carrer Mercaders de Blanes. Foto Yoyo

blanes - lloret de mar
El dissabte 7 de març s’ha celebrat als dos
municipis una nova edició de la Botiga
al carrer. Una bona manera de cloure les

La botiga al carrer a Lloret. Foto M.A.Comas

rebaixes d’hivern, unes rebaixes que van
començar l’endemà de Reis.
A Blanes, les parades es van situar als
carrers Ample, Raval, Mercaders, plaça Verge Maria, Muralla, Tapioles, For-

naca i Passeig de Dintre. A Lloret, igual
que a Blanes hi havia una àmplia i variada oferta de productes de tota mena
que es podia veure als carrers Sant Pere,
Sant Romà, Cervantes i a les places Pifer-

rer, Carme i Església. La de Lloret era la
XXIV edició de la Botiga al carrer. Ara,
amb l’arribada del bon temps comença la
campanya de primavera-estiu. yy
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PUNTS DE DISTRIBUCIÓ DE LA MARINA
12	BIBLIOTECA COMARCAL
Avinguda de Catalunya
13	PASTISSERIA MARINA
Avinguda de Catalunya
14	FARMA SALUT
Avinguda Europa
15	TOTCARN
Avinguda Europa
16	ESCOLA SAFA
Carretera de l‘Estació
17	RÀDIO MARINA
Ca la Guidó
18	FARMÀCIA TURON
Ca la Guidó
19	CIUTAT ESPORTIVA BLANES

23	PASTISSERIA GUTIÉRREZ
Guilleries / Cantonada Ter
24	PASTISSERIA GUTIÉRREZ
Gavarres
25	PASTISSERIA GUTIÉRREZ
Vila de Lloret
26 GALP HOSPITAL
Accès Costa Brava
27 GAL POLÍGON
Carretera l‘estació
28	PASTISSERIA GUTIÉRREZ
Cristòfol Colom
29	CAPRABO
Cristòfol Colom

L L O R E T

22

13

19

9

7

8
5

17

18

15
16
24
14
22

26

10 9
8

13

25

23

5

12
4

1

6
2

3

11

18

14

19

27

29 28

16 17

10
20

20
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20	CAPRABO
Carrer Ses Falques
21	E.S. SARAS
Avinguda Europa
22	PASTISSERIA GUTIÉRREZ
Avinguda Catalunya

21

21

15
6

4
3

2
1

11
12

1	AJUNTAMENT DE LLORET
Plaça de la Vila
2	FARMÀCIA JORDI MARTÍNEZ
Carrer Emili Martínez Passapera
3	PORCUS
Carrer Cervantes
4	PERFUMERIA XALOC
Carrer Sant Pere
5	PEIXATERIA PUJOL
Carrer Vicenç Bou
6	FERRETERIA EL CLIP
Carrer Carme
7	CERVESERIA EL TREN
Carrer Verge de Loreto
8	FOLDER
Carrer Sant Pere
9	DIBUS
Carrer Girona
10	EL PUNTET
Avinguda Vidreres
11 LLIBRERIA FENALS
Carrer de l‘Actor Pere Codina

12	EL PUNTET
Plaça Esteve Fàbregas i Barri
13	CAPRABO
Avinguda Vila de Blanes
14	FARMÀCIA MARTA BASTÉ
Camí de l‘Àngel
15	CAPRABO
Avinguda Vila de Tossa
16	E.S. FLUID
Avinguda de les Alegries
17	ECOMAT
Avinguda de les Alegries
18	FERRETERIA L‘ESCAIRE
Avinguda Vidreres
19	PASTISSERIA GUTIÉRREZ
Carretera de Blanes a Tossa
20	CAPRABO
Avinguda Vidreres
21	PARIS DEL RIERAL
Josep Pla i Casadevall
22	PdePA
Josep Pla i Casadevall

SOLUCIó

La imaginació
al paper!
L A T E VA I M P R E M TA

C. Anselm Clavé 74, BLANES · Tel. 972 33 02 98

Combustible de qualitat
al millor preu
Galp Blanes: polígon de l'estació
Galp Blanes 2: hospital de Blanes
(obert 24 hores)
Galp Palafolls

B L A N E S

1	VERDURES MONTELLS
Plaça Verdures
2	AJUNTAMENT DE BLANES
Passeig de Dintre
3	EVENTIA PRESS
Carrer Esperança
4	PUNT D‘INFORMACIÓ
Plaça Catalunya
5	CAFETERIA BACCHIO
Plaça Theolongo Bacchio
6 XALOC PERFUMERIES
Carrer Ample
7	FERRETERIA MESTRAL
Carrer Raval
8	FAMILY DENT
Carrer de la Fe
9	E.S. SANTA ANNA
Carrer Anselm Clavé
10	CAPRABO
Carrer Lleida
11	FARMÀCIA NARCÍS PUJOL
Plaça Verge del Pilar

ENTREVISTA A Josep Maria Guinart (músic, compositor i professor jubilat)

“El món sense música seria pitjor del que és, que
ja és dir. Potser seríem més animalots”
Joan Ferrer i Bernat
Josep Maria Guinart, com la majoria de músics blanencs, va sorgir
de la Banda i Cobla del Col·legi
Santa Maria. Els primers passos
en el món musical els va fer a l’escolania i la tuna del mateix centre
i va ser un dels primers components de la Banda, formació que
aquest 2015 fa 50 anys. Professor,
ja jubilat de Secundària, ha participat en diverses entitats i formacions musicals i corals: Escola de
Música del Col·legi Santa Maria,
Cobla Mediterrània, Cobla Sant
Jordi, Cobla Vila de Blanes, Banda
Musical de Blanes, Cor Gaudim
Musicae (UAB), Cobla de Cambra de Catalunya, Cor de Cambra
Sota Palau i Música a l’Esperança.
També ha composat sardanes i ballets per a diversos esbarts.
Josep Maria, què recordes dels
teus inicis en el món de la música?
El meu primer contacte amb el
món de la música va ser al Col·
legi Santa Maria. Inicialment hi
havia una escolania i una tuna
infantil. Abans d’acabar el curs
1964-65, van fer un mes de solfeig
de 8 a 9 del matí. Va ser l’inici de
la Banda del Col·legi Santa Maria
que precisament aquest 2015 celebra els 50 anys. El promotor, el
padre Joaquim Alqueza. Durant
uns anys formo part de la tuna i
la banda. Hi havia moltes actuacions. Sempre anàvem amunt i
avall.
Si féssim un símil futbolístic,
podríem dir que Blanes té un
dels millors planters musicals
del país?
De músics de cobla sí. En general,
jo diria que no. De músics blanencs de cobla en podem trobar
a moltes formacions. De música

clàssica, n’hi ha molt pocs. De
Pop Rock, hi ha molt moviment
però pocs noms han arribat lluny.

nucli de components que hi són
des del principi. Això facilita molt
les coses. Els nous s’acoblen al que
ja s’està fent.

La posada en marxa de l’Escola de Música del Col·legi Santa
Maria va ser un pas endavant
qualitatiu en la formació dels
joves músics?
Varem començar (Banda i Cobla)
amb una sabata i una espardenya.
No era la millor manera. El padre
Alqueza va començar a portar
professors a fer algunes classes.
Alguns músics van completar la
seva formació a fora. Abans de
l’Escola de Música hi va haver
molts músics que ja es van espavilar. En tot cas, va ser un pas
endavant.
Com molts músics blanencs,
també vas marxar a fora i vas
participar, per exemple, en la
fundació de la Cobla Mediterrània. Com va anar?
Buscava feina, un amic músic em
va parlar del projecte i m’hi vaig
apuntar. En poc temps varem ser
una cobla revolucionària. A part
de fer algunes tonteries que vistes
ara no tenen gaire gràcia, sonava
molt bé i va començar a fer por a
les anomenades cobles grans.
I després, participes en la creació de la Cobla Santa Jordi...
Quan la Cobla Sant Jordi es preparava, no tenien trombó i els
vaig ajudar. Vaig participar en
els assajos i en el concert inicial.
Després ho vaig deixar. Posteriorment hi vaig tocar dos anys, abans
de ser Cobla Sant Jordi-Ciutat de
Barcelona.
Es pot viure de la música?
En aquests moments la situació
és molt complexa. Abans hi havia
més feina. En tot cas, viure només
de tocar, hi ha molt poca gent que

I com aneu d’actuacions?
Poder actuar en aquests moments
és molt complicat. Fa deu anys
era diferent. Ara, en la majoria
de casos, organitzes tu mateix el
concert o forma part d’un intercanvi amb una altra formació. No
hi ha diners per a contractar.

Josep Maria Guinart en plena actuació. Foto Cristina Fuster

ho pugui fer. Sempre hi ha hagut
la doble professió. El més normal,
tocar i donar classes. És difícil de
combinar i molt cansat. Treballes
de dilluns a divendres, i després et
passes el cap de setmana tocant.
Ara no hi ha feina i cal més que
mai aquesta segona ocupació.
I de la música al cant. A la universitat, t’apuntes al Cor Gaudim Musicae.
El meu professor de musicologia
era el director de la coral. Investigàvem arxius i després algunes
peces les incorporàvem al cor. Estava molt lligat als estudis.
I després de passar la universitat, arribes a l’institut a fer classes.
Dels meus 35 anys com a professor de Secundària, hi ha dues etapes molt diferents. Quan es feia
BUP i quan es va passar a l’ESO.
El canvi va ser notable, el tipus
d’alumnat, també. Tradicionalment, i per molt que s’hagi predicat, la música es considera poc

important, cosa que hauríem de
discutir. L’Administració tampoc
considera la música prioritària.
És més, amb la Llei Wert, queda
només com a optativa.
I ara que ja t’has jubilat, com et
planteges la vida?
En primer lloc, hi ha temps per
fer el que em sembla, és meravellós. El que més valoro, però, és
haver-me lliurat de la pressió. La
felicitat es deixar de ser còmplice
de l’estafa que és actualment l’ensenyament secundari. S’aprova
perquè s’ha d’aprovar, per les estadístiques. Hi ha gent que no sap
res, ni fa res, però l’has d’aprovar.
Parlem d’un altre cor, el Cor de
Cambra Sota Palau.
El varem presentar el 1997. Feia
un any que assajàvem. Sempre
s’ha mantingut com a cor de cambra. El màxim de veus ha estat de
22. Ara n’hi ha 19. Com a tota entitat hi ha hagut èpoques més bones i d’altres, de no tant. Hi ha un

També, des de l’inici, com en
molts dels projectes ja comentats, participes en el programa
Música a l’Esperança.
Aquest any arribem a la 24a edició. Es farà els divendres del mes
de maig, com sempre. El plantejament d’aquests darrers anys ha
canviat molt. Abans teníem subvencions i s’arribava a un pressupost de 6.000 euros. Ara, hi ha
un acord amb els músics. Cobren
un percentatge sobre el que es fa
a taquilla. L’aforament és reduït, i
normalment no s’omple. Per tant,
parlem de pocs diners. L’organització fa de pont entre els músics i
el públic. Si no fos així, s’haurien
de quedar a casa sense tocar.
I per anar acabant, una peça
musical que t’hagi marcat.
Una cançó no, et diré un grup:
King Crimson encapçalat per
Robert Gripp. Algunes èpoques
d’aquesta formació eren un compendi de moltíssimes coses. La
manera de pensar del seu líder
era genial.
Ara sí, per acabar, què seria el
món sense la música?
Seria pitjor del que és, que ja és
dir. Potser seríem més animalots. yy

