BLANES

maig

ANY III. 2015. NÚMERO 24
12.500 Exemplars GRATUÏTS
editada per
`
rAdio
marina

Seguretat p. 3

Front comú per evitar
problemes a la zona
d’oci nocturn
El ple de Blanes demana ajuda
als governs català i central
Infraestructures p. 4

Reclamen una
moratòria i una
consulta popular sobre
la C-32
S’ha aprovat en el ple de Lloret
Cultura p. 12

Concerts i jocs de pistes
a Santa Clotilde
Els concerts estaran relacionats
amb el món del vi
Esports p. 32

Entrevista a Aleix
Gelabert

Vuit dels nou candidats a les municipals
Foto Yoyo

Quart a la Barcelona World Race

24-M: Blanes decideix el seu futur
El diumenge 24 de maig, els blanencs i blanenques escolliran el nou consistori, és a dir, els 21 regidors del mandat 2015-2019. Tres setmanes després, el dissabte 13 de juny, els 21 regidors escollits decidiran el nou alcalde. Participen en la cursa electoral un total de nou llistes. En aquesta edició de La Marina trobareu tota la informació de les eleccions de la pàgina 13 a la 17.

5è Triatló Vila de Blanes
Més de 500 esportistes nacionals, estatals i internacionals van participar en la prova que ha
obert la temporada de competicions, i que va guanyar l’olotí Nan Oliveras. Hi va haver natació, ciclisme i cursa a peu.
Més informació p. X

El concurs de murals, un dels actes més tradicionals. Foto Yoyo

Llibres blanencs per Sant Jordi

Blanes ha viscut, un any més, amb intensitat la diada de Sant Jordi. Parades de llibres i roses,
“Barcelona/Roda de Ter. Crònica d’una amistat”, el tradicional concurs de murals i la presentació de diversos llibres d’autors locals n’han estat alguns dels ingredients.
Més informació p. X

Final de la prova de natació. Foto Yoyo
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L’Editorial
Maig de 2015, eleccions locals a Catalunya
Primera de les convocatòries electorals d’aquest any tan carregat
d’eleccions.
A Blanes i Lloret de Mar resulta rellevant el nombre de candidatures,
9 i 10 respectivament.
També es destacable que en ambdues poblacions és segur el canvi a
l’alcaldia perquè els actuals titulars no es presenten de nou. Ni Josep
Marigó a Blanes ni Romà Codina a Lloret repeteixen com a candidats.
Les raons per no intentar repetir són diferents per a cadascun, però no
costa d’endevinar un cert esgotament, potser no tant per la feina com
per la lluita política que a vegades baixa a terreny personal.
Aquest aspecte negatiu de l’exercici polític provoca a vegades
desercions.
Ara les dues poblacions més grans de la Costa Brava han de canviar
d’alcalde i els ciutadans hem de decidir quin dels nombrosos candidats
ens fa més confiança per suportar la pesada càrrega de la responsabilitat
municipal.
Ben entès que el posterior procés de pactes i aliances potser porti a
l’alcaldia, no al més votat, sinó aquell que té més possibilitats de fer
acords.
Això, però, no pot ser una raó per no anar a votar, al contrari, convé
que aquells que cadascú cregui més encertats tinguin molts vots per
poder governar amb majoria, sense dependre d’aquells pactes. yy
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XV Jornades de l’Arròs

La presentació es va fer a l’Espai Singular Cala Gran del Trull. Foto M.A. Comas

lloret de mar
Arròs caldós amb llagosta, cassola d’arròs amb escórpora de
Blanes i sípia, arròs de capipota
amb castanyons d’Arenys de Mar
o cassoleta d’arròs de l’art de les
platges de Lloret... Aquests són
quatre dels plats que es poden degustar a les 15enes Jornades Gastronòmiques de l’arròs de Lloret
de Mar.
Hi participen 27 establiments
que ofereixen menús degustació
durant tot el mes de maig amb
preus que oscil·len dels 24 als 55
euros.
En la presentació de les jornades, Ceci Cekov, president
del Gremi de Bars i Restaurants,

explicava els dos objectius que
s’han marcat, “demostrar la qualitat gastronòmica de Lloret i
allargar la temporada”.
Enric Dotras, president del
Gremi d’Hotelers, destacava que
“en els plats que es presenten hi
conviuen propostes de cuina tradicional i d’altres de la cuina més
innovadora, totes de gran qualitat”.
L’alcalde de Lloret, Romà Codina, en la seva darrera presentació
de les jornades gastronòmiques
com a primera autoritat local,
destacava la qualitat dels plats i
la importància de la cuina lloretenca.
Per cada menú, es rep una entrada pels jardins de Santa Clotil-

de, una entrada amb consumició
al Gran Casino Costa Brava i
dues hores gratuïtes als aparcaments municipals.
Fins el 31 de maig es poden trobar menús de l’arròs als següents
establiments: Amèrica, Athene
Pizzeria di Napoli, Autèntic, Barca d’or-Rigat Park, Ca l’Amic, Cal
Sogre-Hotel Maria del Mar, Can
Bolet, El Racó de Fenals, El Toro,
El Trull, El Ventall, Fenals Internacional, Freu-Hotel Guitart
Monterrey, Galicia Mar, Pizzeria
Il Pomodoro, L’Arrosseria de Fenals, La Lonja, Hotel Marsol, Mas
Romeu, Miramar Lounge, Papalús, Pez Colorado, Pops, Hotel
Santa Marta, Sidreria Astur, Sybius Cala Canyelles i Xaloc. yy
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Front comú per evitar problemes a la zona
d’oci nocturn dels Pins-Plantera
blanes
Crits, baralles, consum d’alcohol
i drogues al carrer, destrossa de
mobiliari urbà, trencadissa de
vidres i retrovisors dels cotxes...
Aquests són alguns dels fets que
es reprodueixen cada matinada de diumenge a la zona dels
Pins-Plantera de Blanes.

«L’alcalde destaca que
mentre alguns locals
col·laboren, d’altres només
miren el negoci»
Molts
dels
protagonistes
d’aquests incidents són joves de
fora que arriben a Blanes en els
darrers trens del dissabte i marxen
amb els primers de l’endemà.
S’han desplegat la Policia Local
i els Mossos per controlar tant la
zona d’oci com l’estació de tren, el
sector privat ha fet campanyes informatives i preventives, fins hi tot
els veïns patrullen pels carrers per
evitar danys a les seves propietats.
Des de fa unes setmanes, la Poli-

Cues al carrer per començar la nit. Foto Yoyo

cia Local fa hores extraordinàries
els dissabtes al vespre, unes hores
extres que han estat suprimides
durant molt temps. Malgrat tots
aquests esforços, la problemàtica
es manté a les portes de la temporada d’estiu.
Ara, tots els grups del plenari
han demanat per unanimitat l’ajuda i el suport del govern català i
del govern central per disposar
de més eines per poder afrontar
aquesta problemàtica.
Lourdes Fàbrega, regidora no

adscrita, considera que aquest, “és
un problema d’arrel social i educacional i de l’ètica dels locals”. La
regidora també considera que la
solució, “no és només policial, cal
diàleg i prevenció”.
Salvador Tordera, del PP, recorda que són gent de fora que pot
contagiar el jovent del poble i els
turistes, “els nostres joves van a
passar-ho bé i es contagien”.
Per Joan Salmerón, d’EUiA-ICV,
és un problema greu que posa en
joc la convivència i el turisme, “els

veïns estan saturats. És un problema greu i, si no es recondueix, a
l’estiu la zona pot ser un polvorí”.
Per Joaquim Torrecillas, portaveu de CiU, “s’haurien de potenciar les mesures preventives perquè
la convivència entre oci i descans
no és positiva”.
L’alcalde, Josep Marigó, explica
que hi ha locals que col·laboren
(campanyes informatives, un bus
per anar a l’estació...), però n’hi ha
d’altres que només miren el negoci. “A l’hora de vendre cubalitres

ofereixen preus molt baixos, i la
qualitat del producte no pot ser ni
molt menys la millor”. Marigó ha
recordat que la Policia Local, “té
unes competències i un material i
no pot arribar a tot arreu”.
Marigó considera que el diàleg
i la implicació del sector és fonamental, “no n’hi ha prou ni amb
una actuació ni amb un únic col·
lectiu. És un treball de tots”
Entre les propostes aprovades
en ple hi ha: demanar als titulars
dels establiments que estableixin
mesures per minimitzar els efectes d’incivisme, que l’Ajuntament
incrementi el nombre d’efectius de
la Policia Local, que la Generalitat
destini més Mossos a la comissaria de Blanes, que es controlin més
estacions de tren per evitar el desplaçament de persones que ni paguen el bitllet i demanar al govern
central que modifiqui la normativa per facilitar als ajuntaments
noves formes de finançament per
cobrir despeses extraordinàries
com la neteja o la seguretat ciutadana. yy

4 LA MARINA

maig DE 2015

Reclamen una moratòria i una consulta
popular sobre la C-32
Molts dels regidors van defensar el projecte de desdoblament
de l’actual GI-682, mentre Josep
Valls (CiU) recordava que el que
s’ha plantejat és el carril bus i
no desdoblar el vial. La majoria
dels regidors que van intervenir
també van estar d’acord en què
la solució que s’adopti ha de facilitar també l’arribada a Tossa
per no col·lapsar alguns barris
de Lloret.

Darrer ple ordinari de Lloret. Foto Joan Ferrer

lloret de mar - blanes
La moratòria i la consulta es va
aprovar en el darrer ple ordinari
d’aquest mandat amb els vots a
favor de tots els regidors menys
els de CiU, que s’hi van oposar;
i Marc Fuertes (Millor), que s’hi
va abstenir.
La moció presentada inicialment per ICV es va esmenar i
la van subscriure ICV-ERC-PP i
cinc dels regidors no adscrits.
Jordi Orobitg, regidor d’ERC,
va ser l’encarregat de llegir els
acords proposats, “demanem a
la Generalitat que apliqui una
moratòria del projecte, que els
ciutadans puguin opinar a través
d’una consulta i que s’estudiïn
les alternatives possibles, especialment fomentant el transport
públic”.
Marc Fuertes, va presentar una
esmena que no va prosperar.

L’alcalde Romà Codina va defensar el projecte però va deixar
la porta oberta al fet que el nou
candidat de CiU pugui defensar
una consulta popular, “la consulta en tot cas es faria després de les
municipals i, per tant, el nou cap
de llista de CiU, ja decidirà després del 24-M”.
Joan Bernat, regidor no adscrit
i exmembre del grup municipal
del PSC, va defensar el Sí a l’obra,
però per sobre de tot que el poble
pugui decidir: “Aquesta ha de ser
la veritable democràcia directa”.
Francisco Rodríguez Pacions
(ICV) va recordar que el seu grup
fa 12 anys que s’oposa al projecte: “Sempre hem dit no. Aquest
projecte només soluciona el problema d’un 20% del trànsit. La
resta el protagonitzen els veïns
de Blanes i Lloret que continuaran utilitzant la carretera de tota
la vida”.

Enric Martínez (PPC) va destacar que aquest tema ha unit el
seu partit amb Iniciativa, “sempre distants, però en aquest cas,
amb un mateix objectiu”.

Audiència pública a Blanes
La Generalitat reitera a Blanes
el compromís que no allargarà el
període de concessió de la C-32
amb Abertis per les obres de perllongament fins a Lloret.
Així ho va explicar el secretari
d’Infraestructures de la Generalitat, Ricard Font, en la Reunió Informativa que es va allargar durant tres hores a la Sala de Plens

Bicicletada i caminada reivindicativa. Foto Aturem la C-32

de l’Ajuntament de Blanes, i que
va comptar amb més d’un centenar d’assistents.
Ricard Font es va mostrar taxatiu sobre aquest tema, reiterant
en nombroses ocasions: “Políticament ens hem posicionat defensant que aquesta nova via s’ha
de poder finançar per inducció o
pressupostàriament, no preveiem
l’allargament de la concessió”. El
secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat va voler
ser encara més explícit: “Ens
comprometem públicament a no
allargar la concessió d’Abertis”.
Diverses preguntes del públic van anar dirigides a l’Estudi
d’Impacte Ambiental que es fa
servir per defensar el projecte.
La Generalitat ha allargat fins
el 18 de maig l’exposició pública
del projecte i la recollida d’al·legacions. yy
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Més serveis als hotels i masies Congrés mundial de
bloguers, TBEX

Passeig Verdaguer. Foto M.A. Comas

lloret de mar
Els hotels de Lloret podran obrir
botigues al carrer de fins a 500
m2. Inicialment es preveien establiments de fins a 200 m2, però en
el termini d’exposició al públic hi
ha hagut algunes al·legacions que
han estat acceptades pel plenari.
La modificació puntual del
PGOU també preveu augmentar
les alçades dels sostres per poder
posar elements tècnics com ara

calefacció i aire condicionat.
L’alcalde, Romà Codina, recorda que “aquestes modificacions
i d’altres obres que han fet els
hotelers lloretencs han estat per
millorar la qualitat de l’oferta”.
En aquest sentit, Codina va recordar que aquests darrers anys
“diversos establiments han reduït habitacions. De dues n’han fet
una per poder oferir més serveis
i comoditat”.
La modificació del Pla Ge-

neral ha estat aprovada per tots
els grups menys ICV-EUiA, que
considera que “és una mesura a
mida només d’un col·lectiu, l’hoteler, i no s’ha tingut en compte
ni el sector comercial ni el de la
restauració”, segons apunta el regidor Francisco Rodríguez Pacios.
Marc Fuertes (Millor) apuntava que són mesures que no
perjudiquen i va recordar que
en aquests moments hi ha una
desena d’establiments hotelers a
subhasta.
Després de l’aprovació inicial,
es van presentar 19 al·legacions.
Pel regidor de Turisme, Jordi
Orobitg (ERC), “aquesta és una
mesura generosa que ha de servir
per poder allargar la temporada”.
En un altre canvi urbanístic, en
aquest cas aprovat per unanimitat, s’ha decidit permetre l’activitat de restauració a les masies de
Lloret. A Lloret hi ha un total de
22 masies.
Aquesta possibilitat només la
podran aplicar els propietaris de
masies que no tinguin expedients urbanístics oberts. Aquesta
proposta la va presentar el PPC
i va ser acceptada per tots els regidors. yy

lloret de mar
La trobada ha reunit més de 600
bloguers d’arreu del món a Lloret
de Mar. Hi ha hagut tres dies de
xerrades i ponències a Lloret de
Mar i després s’ha ofert als participants la possibilitat d’allargar
l’estada i visitar diversos indrets de
Catalunya, cas de Blanes.
L’objectiu d’aquests viatges de
familiarització és que aquests bloguers internacionals coneguin una
mica més bé Catalunya per tal
que puguin promocionar-la en els
seus blogs i esdevinguin, així, potents ambaixadors i prescriptors
d’aquesta destinació entre els seus
milers de seguidors.
L’esdeveniment està organitzat
per l’Agència Catalana de Turisme
de la Generalitat de Catalunya, el
Patronat de Turisme Costa Brava
Girona de la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Lloret de Mar
i l’empresa nord-americana New
Media Expo.
Es calcula que van generar més
de 400 milions d’impressions en

mitjans digitals. Aquesta és la segona vegada que l’esdeveniment es
fa a la demarcació, després que el
2012 se celebrés a Girona. A banda de fer una trobada dels líders
en aquest sector a nivell internacional, també s’aprofita per mostrar-los els atractius de la destinació. Durant l’esdeveniment, es van
oferir 47 programes de descoberta
de les destinacions catalanes. En
l’edició anterior van participar 300
bloguers que van generar un impacte a les xarxes socials de 147
milions d’impressions. yy

Degustació de cuina catalana arran de mar. Foto ICONNA
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Mostra de Teatre d’instituts

Xerrada informativa a la Biblioteca. Foto Yoyo

L’Alt Maresme – Selva Marítima disposa d’una delegació de l’Associació de Celíacs de Catalunya per acompanyar i donar suport
al celíac i les seves famílies. S’ha creat un punt d’atenció al CAP
2 Blanes, cada dimarts de 15.30 h a 18.30 h.
La celiaquia és una intolerància al gluten, de caràcter permanent. yy

Producció de Rialles
Una de les actuacions de la Mostra. Foto Yoyo

blanes
Els contes de Rialles. Foto Yoyo

Rialles Blanes ha tancat la temporada 2014-15 amb una producció pròpia, Els contes de Rialles. Una àvia d’una casa que no té joguines ni videoconsoles, en una tarda de pluja i vent, anima la
canalla a conèixer la màgia dels contes de tota la vida. yy

Blanes ha acollit, un any més, la
Mostra de Teatre d’instituts públics de les comarques de Girona. S’han programat representacions durant tres dies.
Hi han participat 17 centres

educatius que suposen 460 participants entre alumnes, professors i monitors.
Entre els participants hi ha
hagut els tres instituts de Blanes:
S’Agulla, Serrallarga i Sa Palomera. També hi havia centres de
Salt, Anglès, Platja d’Aro, Giro-

na, Figueres, entre d’altres.
Bernat Masias i Bruns, alumne
de l’Institut Rafael Campalans
d’Anglès, ha estat el guanyador
del Concurs de Cartells convocat per triar el que ha il·lustrat
enguany la Mostra de Teatre. yy
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40è aniversari de l’Institut Serrallarga
verses autoritats: Josep Marigó,
alcalde de Blanes i exalumne de
l’institut; Jaume Fàbrega, de la
Cambra de Comerç de Girona;
Josep Fernández, del Departament d’Ensenyament de la Generalitat; Miquel Muntané, director
de gestió de serveis al ciutadà de
la Corporació de Salut del Maresme i la Selva; i la coordinadora de
mobilitat a l’estranger, Hilda Eichfeld.

blanes
Inicialment l’Institut Serrallarga
va estar allotjat en un local situat
al costat de l’Esbarjo Parroquial,
a la part superior de l’edifici que
actualment allotja l’Arxiu Municipal de Blanes. El seu nom oficial
era Centro Nacional de Formación Profesional, però durant molt
temps va ser conegut popularment a Blanes com La Profe. Als
anys 80 l’activitat es va traslladar a
l’actual ubicació, on es van iniciar
ensenyaments d’ESO.

«Les activitats
organitzades en motiu de
l’aniversari acabaran el
proper octubre»

«Fan un homenatge a
256 empresaris que han
col·laborat amb el centre»
Aquest trimestre, l’Institut
Serrallarga ha iniciat actes commemoratius en motiu del 40è
aniversari, un cicle que finalitzarà a l’octubre, quan tindrà lloc la
clausura. Al llarg d’aquests mesos
s’estan organitzant activitats protagonitzades pels seus estudiants,
així com també per altres entitats,
exalumnes i exprofessors que han
deixat la seva empremta.
Un dels més destacats vinculat
a la Formació Professional va ser

Acte d’homenatge als empresaris. Foto Aj. Blanes

l’acte oficial d’homenatge que es
va retre a 256 empresaris de Blanes i altres poblacions de la seva
àrea d’influència. L’objectiu era
agrair i reconèixer les aliances i
convenis que l’Institut Serrallarga
ha anat fent amb les empreses any
rere any, permetent d’aquesta manera poder completar de manera
més efectiva l’aprenentatge dels

seus alumnes.
Fa més de 25 anys que aquest
centre educatiu porta realitzant la
formació en centres de treball, el
que es coneix com les pràctiques
que complementen l’ensenyament
teòric rebut a les aules. Inicialment es feia de manera voluntària
per part dels alumnes, i des de fa
temps té caràcter obligatori. Actu-

alment ja són 256 les empreses del
territori amb qui s’han establert
els convenis. També s’han signat
acords amb empreses a l’estranger: Alemanya, Malta i l’any passat fins i tot amb Austràlia.
L’acte de reconeixement, encapçalat per la directora de l’IES
Serrallarga, Mercè Torroella, va
comptar amb l’assistència de di-

En el torn de parlaments, les diferents intervencions van coincidir en elogiar l’Institut Serrallarga
per la generositat demostrada a
l’hora d’agrair a les empreses el seu
treball conjunt amb els centres,
així com per la seva implicació en
la formació dels aprenents. D’altra
banda, també es va remarcar la
importància de seguir fent aquest
tipus de formació dual que permet
poder formar i disposar de tècnics
preparats amb tecnologies actuals
i amb capacitats adequades a la
demanda del mercat. yy
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Presenten La petita gran escola
és que l’escola és molt més que el
primer edifici per a l’escola pública de Lloret. La nostra escola –la
de cada un de nosaltres– sempre
serà, per sobre de tot, el record de
les persones, els fets i els espais”.
El dibuix de la portada és
d’Ariadna Garcia, alumna de 6è
de Primària.
Draper va estudiar en aquest
centre i actualment hi porta els
seus dos fills. També és membre
del Consell Escolar.

lloret de mar
L’autor del llibre és Jordi Draper,
periodista i antropòleg. S’ha fet
coincidint amb els 50 anys de
l’escola Esteve Carles de Lloret.
La presentació s’ha fet la vigília
de la Diada de Sant Jordi.
Construït l’any 1965 i inaugurat per les festes de Santa Romà,
l’escola Esteve Carles va ser el
primer equipament construït
com a escola pública mixta. Va
iniciar el seu funcionament com
un edifici de planta baixa amb sis
aules i posteriorment s’han anat
fent annexos.
L’escola es va inaugurar fa 50
anys, però la idea es treballava
des de feia temps, segons recull
Draper en el seu llibre.
El nom de l’escola és en memòria d’Esteve Carles i Torroella (Blanes, 1851-Lloret de Mar,
1934), que va apostar per una
metodologia molt innovadora
d’acord amb el moviment de renovació pedagògica de l’època, i
que va ser mestre de l’escola pública a Lloret durant prop de catorze anys.
El preàmbul és de l’actual
secretari general de l’esport i
exalumne de l’escola, Ivan Tibau:

«L’escola es va inaugurar
fa 50 anys, però la idea
es treballava des de feia
temps»

Jordi Draper signant exemplars el Dia de Sant Jordi. Foto M.A. Comas

“Jo, l’època que vaig estar a l’escola, la recordo com una convi-

«El dibuix de la portada és
d’Ariadna Garcia (6è)»
vència amb una gran família –en
aquells moments, la meva sego-

na família–, ja que foren moltes les hores, els dies i els anys
que passàrem junts. Això fa que
quan et trobes amb algun company d’aquella època, que fa molt
temps que no veus, faci la sensació com si ens haguéssim vist
ahir”.

A l’inici del llibre també trobem un article de l’actual director del centre, Joan Bantí, que
parla de la importància de l’escola per a un infant: “Quan parlem
de l’escola, a tots ens vénen a la
memòria un bon grapat d’imatges, fets, persones, emocions... I

Alumnes, exalumnes, mestres i
directors d’escoles de Lloret, pares i mares, AMPA, la dibuixant
Pilarín Bayés i autoritats entre
les quals hi havia l’alcalde de Lloret de Mar, Romà Codina; l’inspector en cap de Girona, Josep
Xirgu, i regidors municipals van
protagonitzar l’inici dels actes
del 50è aniversari de l’escola ara
fa unes setmanes, uns actes que
tindran continuïtat els propers
mesos amb l’objectiu de reunir
les diverses generacions que han
passat per l’escola. yy
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Lloret viu amb intensitat
Sant Jordi

La llegenda de Sant Jordi al castell de Sant Joan. Foto M.A. Comas

lloret de mar
La Diada de Sant Jordi va començar amb la ja tradicional revetlla
a la Biblioteca Municipal amb
diferents activitats com tallers
infantils i per a adults, màgia,
concursos, actuacions musicals i
coca i cava per a tothom.
El dia 23, a primera hora del
matí, ja es podien trobar les prop

de 30 parades de llibres i roses que
van participar en la 35a Fira del
Llibre i la Rosa i entre les quals hi
havia diferents entitats solidàries.
A més, l’Oficina de Català va proposar participar en una iniciativa
que consistia a crear una rosa amb
expressions d’amor en la llengua
materna de tothom que hi participés i en català, quan la llengua
materna era una altra.

A la tarda no hi va faltar la tradicional audició de sardanes amb
la Bisbal Jove.
L’Ajuntament va tornar a editar
3.000 punts de llibre amb motiu
de Sant Jordi, que es van començar a repartir entre els ciutadans
durant la celebració de la Nit de
la Cultura. Els centres cívics de la
vila també es van sumar a la Diada amb una venda solidària de
llibres de segona mà, al Centre
Cívic del Rieral, i una exposició
de pintures i manualitats del curs
de pintura al mateix centre cívic.
Durant el cap de setmana
posterior, es van mantenir les
activitats vinculades a la Diada
amb una novetat: un espectacle
infantil al castell de Sant Joan on
s’escenificà la famosa llegenda de
Sant Jordi.
Per
deixar
immortalitzat
aquest Sant Jordi, l’Ajuntament
va posar en marxa al Facebook
un concurs fotogràfic per escollir
la millor foto de la Diada per votació popular. yy

Contes per a adults al
cementiri

Visita teatralitzada al cementiri. Foto M.A. Comas

lloret de mar
La Unitat de Patrimoni Cultural
de l’Ajuntament de Lloret de Mar
ha preparat per a aquest Sant Jordi una visita teatralitzada amb
acompanyament musical al cementiri lloretenc. Es tracta de la
primera visita teatralitzada que
es fa al cementiri.
Un nen va rebre els assistents
que participaven en aquesta visita. El nen fa un homenatge al seu

avi i explica com, a través de diferents contes, li responia preguntes com per què ens morim, on
anem després de la mort, per què
portem flors al cementiri, per
què ens en recordem dels nostres
avantpassats... Són petites faules
que tenen com a fil conductor les
explicacions de l’avi. Però com
que aquesta visita es presenta per
Sant Jordi, el drac i les roses també apareixen en el relat.
Es tracta d’una visita “emotiva i

sentimental”, segons l’ha qualificat la guionista de l’activitat, Ana
Peña, que també ha explicat que
“vol ser un homenatge a la literatura amb adaptacions seves de
contes d’Oscar Wilde, Jorge Bucay i contes propis”.
L’actor encarregat de la visita
teatralitzada ha estat el lloretenc
Joan Romà Ortiz, que va acompanyar el relat amb música a
càrrec del també lloretenc Manel
Alsina. yy
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Concerts i joc de pistes a Santa Clotilde
lloret de mar
Lloret presenta Vinomi, un cicle
musical als Jardins de Santa Clotilde que combina patrimoni, música i vi.
Les empreses Victori Produccions i Zigzag Zug han signat un
conveni amb l’Ajuntament de Lloret per portar a terme, entre el 4
de juny i el 16 de juliol, un cicle
musical als Jardins de Santa Clotilde. Es tracta d’una nova proposta cultural que sorgeix de la unió
de tres ingredients molt especials:
la música, el vi i l’ús del patrimoni
històric com a escenari.

«Actuaran Andrea Motis
i Joan Chamorro, Quart
Primera, Blaumut,
Increscendo i The
Mamzelles»
El festival, que arrencarà el dijous 4 de juny amb un concert
de jazz a càrrec d’Andrea Motis i
Joan Chamorro, es tancarà el 16
de juliol amb l’actuació dels Quart
Primera.
S’han programat un total de cinc
concerts i en el cartell també hi figuren noms com Blaumut, Incres-

Presentació del cicle de concerts. Foto M.A. Comas

cendo o The Mamzelles.
La idea del Vinomi neix en
l’instant en què les empreses esmentades coneixen l’espai i decideixen apostar clarament pels
Jardins de Santa Clotilde de Lloret de Mar com a escenari i marc
emblemàtic d’un cicle de concerts
d’estiu. És per això que les empreses Victori Produccions i Zig Zag

Zug han signat un conveni amb
l’Ajuntament pel qual les empreses s’encarreguen de l’organització
del festival i el cartell de formacions que hi actuaran, i l’Ajuntament cedeix l’espai i s’encarrega de
la difusió.
El Vinomi serà el resultat de la
unió del patrimoni de Lloret de
Mar i la seva voluntat de promo-

cionar-lo a l’exterior, i la música en
directe i el vi.
Joc de pistes
El joc es porta a terme cada dissabte de maig a les 18.00 h.
La Unitat de Patrimoni Cultural
de l’Ajuntament de Lloret està programant aquesta temporada activitats mensuals destinades al públic

familiar, fins ara amb una molt bona
acollida de públic. Aquest maig, s’ha
estrenat una nova activitat: El tresor
del pirata Pocapor, un joc de pistes
que permet descobrir els jardins
noucentistes de Santa Clotilde des
d’una òptica més lúdica.
L’activitat es planteja com un joc
de pistes familiar, similar al que
es va fer temps enrere al Museu
del Mar i que va tenir molt d’èxit.
En aquest cas, després de resoldre
amb èxit el cas del Robatori al Museu del Mar, l’aprenent de detectiu,
l’Anna, ha rebut un nou encàrrec:
mentre estava treballant, el jardiner dels jardins de Santa Clotilde
ha trobat amagada la meitat d’un
mapa del tresor fet pel famós pirata
Pocapor. La detectiu ha trobat a la
biblioteca del marquès de Roviralta el diari secret d’en Nicolau Rubió i Tudurí. En Nicolau escriu que
durant la construcció dels jardins
es van trobar amb un plànol d’un
tresor que el pirata Pocapor havia
amagat entre les vinyes, abans que
es fessin els jardins. En Nicolau va
tallar el mapa en dues parts i les va
amagar al jardins amb unes pistes,
que ha deixat escrites al seu diari
per si mai algú vol buscar-lo. El
tresor no s’ha trobat mai... yy

LA MARINA 13

maig DE 2015

Blanes decideix el seu futur
el 24-M
que hagi encapçalat la llista més
votada el 24-M.
La cursa electoral ens presenta
nou ofertes diferents: PSC, CiU,
EUiA-ICV i PPC, actualment
amb representació municipal;
i ERC, CUP, Ciutadans, PDB i
Batega per Blanes, en aquests
moments sense presència en el
consistori.
Després de les eleccions de fa
quatre anys, el PSC va aconseguir
9 regidors; CiU, 5; EUiA-ICV, 4 i
el PPC, 3. El PSC ha governat en
minoria tot el mandat.

blanes
Maria Dolors Oms, Josep Marigó
(PSC), Fèlix Bota, Ramon Ramos
i Josep Trias (CiU) han estat fins
ara els alcaldes democràtics de
Blanes després del franquisme.
Les eleccions del proper 24 de
maig serviran per nomenar un
nou alcalde. El dia 24, en tot cas,
el que trien els ciutadans de Blanes són els 21 regidors del consistori 2015-2019. No serà fins tres
setmanes després que s’escollirà,
entre els 21 càrrecs electes, el nou
alcalde, ja sigui per majoria absoluta dels vots (11 o més) o, si
no hi ha aquesta majoria, quedarà proclamat alcalde la persona

Miquel Lupiáñez encapçala per
primera vegada el projecte del
PSC. Com a número dos, Pepa

Salvador Tordera repeteix com a
número 1 del PPC. El segueixen
Celestino Lillo, Manuel Onieva,
Encarnación Calderón i Carmen
Juárez.

Celaya, i a continuació, Nicolàs
Laguna, Susana Ramajo i Mario
Ros.

Joaquim Torrecillas encapçala
un renovat i jove projecte de CiU.
En els primers llocs de la candidatura hi ha: Meritxell Salarich,
Joan Josep Navarro, Joel Comas,
Dafne Galvany, Salvador Gutiérrez i Aitor Roger.

Jaume Pujadas és el cap de cartell de la CUP. El segueixen Clara
Castrillo, Frederic Tort, Joan
Rota i Laia Buixeda.
Àngel Canosa lidera el nou projecte d’ERC. Acompanyen Canosa en els primers llocs de la
llista Albert Sanz, Olga López,
Assumpta Pla i Juan José Gálvez.

Joan Salmeron repeteix com
a cap de llista d’EUiA-ICV, en
aquesta ocasió en coalició amb
Pirates de Blanes. El segueixen
Dolors Rubio, Víctor Catalan,
Marian Anguita, Miky López.

Sergio Atalaya es presenta com a
candidat de Ciutadans a l’alcaldia

de Blanes. L’acompanyen, Margarita Santo, Roberto Rivas, Jesús
Chaves i Elena Martín.
Anselm Ramos repeteix al capdavant del PDB-PROA. També
formen part de la candidatura
Sonia Pérez, Josep Maria Baltrons, José Manuel Galisteo i Maria Rafaela Sánchez.
Jordi Urgell és el cap de llista de
Batega per Blanes. A continuació
hi trobem: Lluís Yubero Mateu,
Carme Pérez Martínez, Lara Castellvi Jiménez i Jaime Mas Molina. yy

Atalaya, Canosa, Tordera, Torrecillas, Lupiáñez, Salmerón, Pujadas i Urgell. Absent A. Ramos. Foto Yoyo
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Miquel Lupiáñez Zapata
Nascut l’any 1961 a Narila (Granada).
Casat i té dues filles. Militant del PSC
desde fa 17 anys, des del 2011 regidor
d’Urbanisme i Obra Pública, Recursos
Tecnològics i Participació Ciutadana.
Tècnic de telecomunicacions.

2. Pepa Celaya Armisen
3. Nicolás Laguna Jiménez
4. Susana Ramajo Abalos
5. Mario Ros Vidal
6. Ascensió Campayo Segura
7. Jordi Blai Vinaixa
8. Antònia Coll Mercader

• Concurs d’idees per urbanitzar la
plaça dels Dies Feiners
• Modernitzarem la zona turística
• Recuperarem i ampliarem els camins de ronda

Joaquim Torrecillas Carreras
Llicenciat en Dret per la Universitat
de Navarra. Advocat, àrees Dret Laboral, Dret Administratiu i Dret Esportiu. Màster en Dret del Treball i S.
Social. Regidor de CiU Blanes des de
2011.

2. Meritxell Salarich Sánchez
3. Juan José Navarro Espinosa
4. Joel Comas Basté
5. Dafne Galvany Rosell
6. Salvador Gutiérrez Garcia
7. Aitor Roger Delgado
8. Francesc Framis Flores

• Crearem sis espais temàtics anunciant que Blanes és ciutat botànica
• Posarem de moda la zona turística
dels Pins
• Obrirem de nou el camí de ronda i el
potenciarem com un atractiu

Joan Salmerón Crosas
Nascut a Mataró el 1958. Viu al veïnat
de la Ctra. de Lloret. Afiliat a EUiA.
Regidor des del 2003 i actual portaveu del Grup Municipal EUiA-ICV.
Conseller comarcal de la Selva per
ICV-EUiA-EPM

2. Mª Dolors Rubio Castillo
3. Víctor Catalán Casas
4. Marian Anguita Ferrer
5. Miki López Corregidor
6. Carlos Salgado Allaria
7. Montserrat Romera Sabio
8. Jéssica Terrón Sánchez

• Construirem i urbanitzarem la rotonda
de Ca la Guidó
• Reutilitzarem els equipaments públics
buits per a la ciutadania
• Posarem en marxa un programa d’inversions i manteniment a tots els barris

Salvador Tordera Pérez
Nascut l’octubre de 1959. Regidor des
de l’any 2011 i portaveu del Grup Municipal del PP. Màster en Alta Direcció d’Empreses per l’ESADE i gerent
d’empreses comercials.

2. Celestino Lillo Luna
3. Manuel Onieva Madrid
4. Encarnación Calderón
5. Carmen Juárez Ruiz
6. Nicolás Alcántara
7. Antonio Onieva Madrid
8. Emiliano Holguera

• Acabarem la Ciutat Esportiva amb el
2n camp de futbol i la piscina
• Seguirem amb la recuperació del delta
de la Tordera
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ALTRES

• Descomptes i ajudes en els preus públics per muntar negocis i empreses
• Dinamitzarem el centre comercial
de Blanes
• Potenciarem el turisme convencional i el de proximitat

• Comissions de participació i audiències públiques
• Millorarem els canals de comunicació locals
• Treballarem conjuntament amb les
associacions de veïns i les entitats

• Millorarem la retolació de les icones
del centre
• Tràmits per aconseguir un espai museístic relacionat amb la vida al mar
• Promourem un altre turisme: esportiu, cultural, mediambiental, etc.

• Mantindrem les ajudes bàsiques
d’emergència
• Campanyes de civisme, de respecte de
les normes i la protecció del paisatge
• Treballarem per completar el projecte inicial de la Ciutat Esportiva

• Els veïns decidiran la prioritat d’inversions en el seu barri
• Simplificarem el tràmit d’obertura de
comerços i locals de negoci
• Treballarem per convertir Blanes en
ciutat universitària

• Estudiarem bonificar les escombraries a pensionistes i famílies monoparentals
• Mantindrem obertes les llars d’infants
• Donarem suport a totes les entitats
socials, culturals, esportives i veïnals

• Museu de la Costa Brava a l’antiga
llotja del peix
• Potenciarem el Concurs Internacional de focs d’artifici
• Promourem fires i festes els caps de
setmana de la temporada baixa

• Farem un alberg de joventut
• Senyalitzarem les places d’aparcament disponibles amb mecanismes intel·ligents
• Dotarem la platja de nous serveis
atractius i moderns

• Reactivarem el sector de la construcció en l’economia verda
• Posarem en marxa un sistema de tarificació social
• Recuperarem les 1000 places de zona
blava de l’esplanada del pavelló vell

• Sotmetrem a consultes populars aquelles decisions que afectin la ciutadania
• Farem audiències públiques i pressupostos participatius
• Garantirem dos àpats a les escoles per a
nens i nenes de les famílies en risc d’exclusió

• Renovarem la zona turística dels Pins
• Recuperarem els 7 dies del Concurs
Internacional de Focs
• Lluitarem per garantir la conservació de Pinya de Rosa i el delta de la
Tordera

• Construirem la piscina municipal
com a projecte prioritari en la finalització de la ciutat esportiva
• Implantarem una xarxa de wifi municipal als espais públics
• Reforçarem la seguretat ciutadana
renovant i ampliant la plantilla de la
Policia Local

• Rebaixarem l’IBI i altres impostos
• Promourem el comerç i les PIME

• Més policia i més coordinada
• Revisarem el transport públic per adaptar-lo als horaris dels ciutadans

• Solucionarem la manca de sorra a
S’Abanell
• Incentivarem la creació de noves places hoteleres
• Continuarem les obres del carrer Colom i Vila de Madrid

• Concentrarem tots els serveis administratius i policials en un únic edifici
• Recuperarem les zones blaves
• Tots els barris han de tenir els mateixos serveis
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Jaume Pujadas Codony
Nascut el 1981. És llicenciat en comunicació audiovisual. Ha realitzat
diversos documentals. Militant de la
CUP des del 2012, és fedatari de la ILP
d’Educació i membre de la plataforma
No a la C-32.

2. Clara Castrillo Vaquer
3. Frederic Tort Escale
4. Joan Rota Hübenthal
5. Laia Buixeda Sagrera
6. Cristina Fernández Recasens
7. Alba Isern Ros
8. Jordi Lloveras Torrent

• Connectarem els barris amb zones
verdes
• Millorarem els espais peatonals i fomentar el transport públic
• Un Blanes per viure-hi: urbanisme
com a eina de cohesió social

Àngel Canosa Fernández
45 anys, casat, pare de família. Llicenciat en Dret. Advocat. Jutge substitut, destinat, entre d’altres, als jutjats de Blanes. Professor de dret penal en diversos cursos de
formació de SAP-UGT. Fins al 2014 no
havia militat en cap organització política.

2. Albert Sanz González
3. Olga López Colomer
4. Assumpta Pla Albertí
5. Juan José Gálvez Recio
6. Pau Pallarès Redó
7. Martí Pubill Ferrer
8. Albert Alum Bou

• Promourem Blanes al servei de les persones fent un pla de mobilitat de la ciutat
• Recuperarem el control de les zones
d’aparcament
• Decidirem mitjançant la participació
ciutadana les grans decisions de la ciutat

Sergio Atalaya Martin
Nascut a Blanes, de 45 anys, casat amb
dos fills i gerent d’una empresa d’hosteleria, fred industrial i climatització.

2. Margarita Santo Camacho
3. Roberto Rivas Rodríguez
4. Jesús Chaves Martínez
5. Elena Martín Rodríguez
6. Alfredo Gomez Setvalls
7. Silvia Mascarell Fernández
8. Jose López Castelo

• Posarem a disposició sòl per a la construcció d’habitatge social
• Pla d’actuació del pavelló i el camp de
futbol vell
• Construcció de la rodona de Ca la Guidó

Anselm Ramos Argimon
61 anys. Llicenciat en Dret. Tinent d’alcalde i regidor d’Esports i Mitjans de
Comunicació de l’Ajuntament de Blanes
2007-2010. Va participar en el congrés
virtual del comitè olímpic internacional
de Copenhague de 2009.

2. Sonia Pérez Izquierdo
3. Josep Maria Baltrons Constante
4. Josep Manel Galisteo Mauriz
5. Maria Rafaela Sánchez Blanes
6. Arturo Layron Biel
7. Carlos López Solares
8. Francisco J. Marin Melgar

• Arranjament Vila de Madrid
• Arranjament parcs i jardins
• Smart city progressiu

Jordi Urgell Martínez
35 anys. Psicopedagog i educador social de
formació. Ha treballat en molts àmbits socials. Vinculat al món associatiu del municipi des dels 16 anys. Des del gener 2015
membre Consell Ciutadà de Podem Blanes, àrea Moviment Social i Joventut.

2. Lluís Yubero Mateu
3. Carme Pérez Martínez
4. Lara Castellví Jiménez
5. Jaime Mas Molina
6. Àngel Jordà Casamor
7. Francisca Arias Hidalgo
8. Víctor Palomero Revuelta

• Crearem un espai multiús per a fires
i mercats
• Reduirem barreres arquitectòniques
• Millorar els parcs i crear zona per animals domèstics

El rellotge i les vídeo

La sala de plens espera als nous regidors. Foto Aj. Blanes

la crònica
La durada dels plens municipals ha
estat un tema que ha ocupat i preocupat durant molts anys. Aquest
darrer mandat, però, ja no ha estat
un problema. En primer lloc perquè
hi havia quatre grups. En cas de ser
sis o set, les intervencions es multipliquen en nombre i durada. La segona clau s’ha de buscar el dia, ja fa
uns quants anys, que es va posar en
marxa el control de temps. Un programa informàtic dóna a cada grup
cinc minuts a la primera intervenció

i un minut a la segona. Quan s’esgota
el temps, el micro es talla i el regidor
es queda sense poder seguir explicant els seus arguments. Un bon invent perquè les màquines regulen el
ple i ja no hi ha la polèmica sobre si
l’alcalde dóna més temps a uns que
els altres, normalment més temps als
grups afins, i menys a l’oposició pura
i dura, almenys això és el que deien
els que es quedaven sense poder parlar. Precisament l’alcalde, que sempre
té el micro obert, també ha estat molt
respectuós amb el temps. En d’altres
municipis veïns, l’alcalde aprofita
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• Municipalització dels serveis bàsics
(llar d’infants, etc.)
• Suport a la pesca i l’agricultura sostenibles, el comerç local i les cooperatives
• Reduirem places de zones blaves als
barris més castigats

• Oposició frontal als desnonaments
• Distribució equilibrada de l’alumnat i
Pla Municipal d’atenció a la diversitat
• Foment de la cultura popular i del diàleg i la convivència intercultural

• No a la C-32: construïm un model turístic sostenible
• Patrimoni, entorn i cultura com a actius turístics
• Oferim un oci alternatiu

• Pressupost participatiu i consultes
populars
• Destinarem part dels ingressos
com a grup a iniciatives locals
• Per la independència i la construcció dels Països Catalans

• Entendre l’ajuntament com una eina
de promoció d’activitats empresarials
i d’ocupació
• Activarem i ampliarem la zona comercial centre i l’activitat comercial als barris
• Elaborarem un pressupost participatiu

• Acabarem amb els desnonaments garantint l’accés a l’habitatge
• Combatrem la pobresa energètica i garantir aliments i assistència sanitària
• Dotarem la Policia Local de mitjans
suficients perquè pugui garantir la seguretat a tota la població

• Elaborarem un Pla d’acció per a la promoció de Blanes com a destinació preferent
• Allargarem la temporada turística tot
ampliant l’oferta turística integral
• Explotació d’espais naturals, zones
comercials, ubicació geogràfica, accés i connexió a grans ciutats...

• Fomentarem i respectarem les decisions adoptades mitjançant la participació ciutadana
• Ajuntament amb parets de vidre
• Farem que Blanes s’adhereixi a les estructures polítiques i institucionals a favor de la independència de Catalunya

• Consolidació del comerç local de proximitat
• Desenvoluparem sòl industrial per
emprenedors i petites empreses
• Congelació i progressiva rebaixa dels
impostos

• Buscarem fòrmules de convivència
entre l’oci i el descans dels veïns
• Pressupostos participatius i eines de
participació
• Regeneració democràtica i màxima
transparència

• Transformarem el primer tram de la
Vila de Madrid en boulevard
• Buscarem fórmules per allargar la temporada turística
• Dotarem al municipi de places de pàrquing gratuïtes

• Rebaixarem el rebut de l’aigua i de les
escombraries
• Auditoria per conèixer la situació real
de les finances
• Lleialtat a la constitució i les institucions democràtiques

• Recuperació contractes externs
• Actualització IBI
• Rebaixarem el preu de l’aigua

• Millorarem la seguretat ciutadana
• Racionalitzarem preus zones blaves i
pàrquings
• Blanes, zona lliure de corrupció

• Potenciarem certificats de turisme familiar i turisme esportiu
• Recuperació Blanda Aetherna
• Potenciarem la creació d’hotels

• Recuperarem subvencions per entitats esportives
• Potenciarem a l’exterior la ciutat esportiva
• Modificació transport urbà

• Caminarem cap a l’endeutament zero
• Reduirem la càrrega fiscal al petit comerç
• Revisarem les tarifes de l’aigua

• Crearem eines de participació i decisió ciutadana
• Descentralitzarem l’oficina de l’AMIC
• Crearem un menjador popular

• Potenciarem els espais culturals
• Crearem una zona d’oci amb facilitats
per a instal·lar-s’hi

• Auditarem l’ajuntament econòmicament i estructuralment
• Crearem la figura de l’agent cívic
• Creació d’una cooperativa de petits
agricultors

o actes

que té la darrera paraula per fer llargues explicacions i argumentacions.
Per tant, aquests darrers mesos,
amb quatre grups i la regidora no
adscrita, com a molt, un punt podia durar 35 minuts: cinc minuts de
l’exposició inicial, 5 intervencions
de cinc minuts, i 5 més d’un minut.
Alguns regidors, pràcticament mai
han esgotat el temps; d’altres, normalment han fet tot el possible per
arribar fins el final.
La darrera novetat de les sessions
plenàries, en tot cas, han estat les vídeo actes. Tota la vida, després dels

plens, s’han redactat les actes. Un
funcionari havia de plasmar en paper els arguments de cada grup i les
votacions. Era una gran quantitat de
paper que s’havia de fer arribar als 21
regidors per certificar que es plasmava correctament el que havia passat.
Al ple següent s’aprovava l’acta i sempre hi havia la polèmica de si s’havia
expressat correctament el que es volia
dir. Tot això s’ha acabat. Des del mes
de desembre, en període de proves, i
ja de manera definitiva des de fa un
parell de mesos, es fan servir les vídeo actes. Tres càmeres capten tot el
que es diu. A la mateixa sala, hi ha un
control informàtic de la sessió i cada
punt es pot trobar a la pàgina web de
l’ajuntament amb totes les intervencions per separat. Per tant, l’acte és íntegre i queda per a la història. D’aquí
a unes dècades, els blanencs podran
recordar com eren les sessions plenàries amb la cara i la veu dels regidors
i regidores del consistori en cada moment.
Malgrat tots aquests avenços, la feina s’ha de fer, i els propers 21 regidors
en tenen molta per davant. Ells seran
els responsables de tirar el poble endavant els propers 4 anys, és a dir fins
el 2019. El repte és, una vegada més
apassionant. yy
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Llibres blanencs per Sant Jordi

La Diada de Sant Jordi ens ha aportat diverses novetats de clar color blanenc. Entre aquestes, un llibre d’Aitor Roger sobre els barris blanencs, un altre de l’Agrupament Escolta sobre els seus primers 50 anys i un d’Enric Ballesteros (CEAB-CSIC), de la flora i la fauna de la Mediterrània. També cal destacar la segona edició de la
molt ben valorada primera obra de Carme Melchor, una barcelonina resident a Blanes.

Aitor Roger signant exemplars el dia de la presentació. Foto Yoyo

blanes
Aitor Roger ha presentat una mirada inèdita als barris blanencs. A
Blanes, barri a barri tant blanencs
i blanenques com forasters coneixeran detalls que potser el pas
del temps ha fet oblidar en alguns
casos, mentre que en d’altres són
desconeguts fins i tot pels mateixos
veïns.
Per fer encara més palesa la filosofia de contingut del llibre, la fotografia triada per a la seva portada
no és la típica imatge del perfil de
les seves platges o de Sa Palomera.
És la d’un mas des del barri de Ca
la Guidó que mira al mar, com un
clar exemple de la transformació de
les terres de cultiu en terrenys urbanitzats que ha experimentat al llarg
dels anys la geografia blanenca.
A l’hora de parlar de cadascun
dels barris, l’historiador blanenc
ha investigat primer l’origen del seu
nom i explica els motius de la seva
creació. Esbrinant com s’ha designat un indret i quins són els canvis
de nom que hi ha hagut al llarg del
temps, ha pogut entendre millor la
seva evolució.

50 Anys fent camí. Foto Aj. Blanes

Els veïns, han estat una de les
principals fonts d’informació: “La
història oral ens acosta als inicis de
cada barri”, segons explica Roger.
50 Anys fent camí
El cau de Blanes ha presentat 50
anys fent camí, el llibre que explica
la història de l’entitat. Utilitza la Llei
escolta i guia com a fil conductor,
i és un recull d’experiències, sensacions i records de les generacions
que han passat per l’Agrupament.
També és el reflex dels infants i joves que defineixen el cau de Blanes:
un cau viu, compromès i amb futur.
En definitiva, es tracta d’un llibre que recorda el passat, però que
també para atenció al present i al
llarg futur que li espera per endavant.
Després d’aquesta presentació i
de muntar, un any més, la parada
de venda de llibres i roses per Sant
Jordi, els actes dels 50 anys del cau
continuaran aquest mes de maig
amb una celebració que s’allargarà durant tres dies. Serà del 15 al
17 de maig quan la plaça dels Dies
Feiners, el passeig de Dintre i el
passeig de Mar allotjaran diverses

activitats entre les quals destaquen
un sopar popular, dos concerts, una
pedalada, tallers, una cercavila, animació infantil, una arrossada popular, sardanes i la confecció d’un
gigamosaic.
Segona edició de Carme Melchor
L’autora de La filla de l’escocès,
natural de Barcelona i resident a
Blanes, explica en la seva primera novel·la la Barcelona de fa cent
anys.
El matí d’un dia de maig del 1915,
la jove Maureen troba la seva mare
al llit, escanyada amb una mitja,
a la seva fonda del Poble Sec. Només falta un dispeser, registrat amb
el nom de John Smith. Una pista
massa fàcil. A partir d’aquest assassinat i de la investigació que se’n
segueix, la novel·la va teixint una
intriga poderosa que combina personatges de diversos nivells socials,
siguin històrics i o bé inventats, i
el rerefons històric del moment: la
Primera Guerra Mundial, el tràgic
enfonsament del transatlàntic Lusitània, l’electrificació de Catalunya
a càrrec de l’enginyer Fred Pearson,
la crisi de la Canadenca i les tensions socials que es viuen en una
ciutat que és coneguda a tot Europa
com la ‘Rosa de Foc’.
El Llibre es va presentar a mitjans del 2014, i aquest mes d’abril
ha sortit la segona edició, “en uns
moments com els actuals, em fa
molta il·lusió tenir a les mans la segona edició del meu primer llibre”,
apunta Melchor.
Melchor està treballant actualment en un nou projecte basat en
el seu avi, també amb un clar rerefons històric.
Fauna i flora de la mar Mediterrània
El llibre, que recull dades de 832

espècies, és obra d’Enric Ballesteros (CEAB-CSIC) i Toni Llobet
(artista naturalista).
Fauna i flora de la mar Mediterrània (Brau Edicions), és una guia
didàctica que reuneix per primera
vegada en un volum un ampli catàleg d’espècies animals i vegetals
il·lustrades que permeten la descoberta del patrimoni natural del
nostre mar i ens posa a l’abast la
possibilitat d’identificar i conèixer
la biodiversitat dels paratges naturals de la Mediterrània, des del fons
marí fins a la costa, no només els
que podem observar en les nostres
immersions, sinó també els que
només podem veure a les llotges
de peix.
La guia té una voluntat rigorosa i divulgativa i vol convertir-se
en eina pedagògica entenedora i
útil que posa tota la informació a
l’abast del públic, tant especialista
com ocasional, de forma amena i
en un sol volum de petit format,
pràctica i manejable, ideal per dur
a sobre quan es va d’excursió.
S’il·lustren 832 espècies, entre

Coberta de La filla de l’escocès

les més comunes de la Mediterrània, des dels cetacis fins a les
algues, passant pels ocells, les tortugues, els peixos, els crustacis, les
petxines, etc., acompanyades d’un
breu text on s’explica alguna peculiaritat o característica remarcable i
d’algunes dades d’interès com l’hàbitat, la seva freqüència o la fondària on viuen. yy
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Exposició a la platja de Lloret
lloret de mar
La platja d’Es Vano - Sa Caleta
ha acollit una original exposició
fotogràfica anomenada “S’amorra amorra”.
La mostra està concebuda com
una guia de camp per a l’observació de banyistes a la Costa
Brava. Les fotografies s’han pres
íntegrament pels voltants de les
platges de Lloret a càrrec del fotògraf lloretenc, David Salcedo.
La mostra s’inspira en les exposicions d’ornitologia, amb la
diferència que enlloc d’observar
ocells, “s’observen banyistes en el
seu estat original”, segons explica
Salcedo.
Segons Salcedo, “es tracta d’un
projecte que, a partir de l’humor,
aprofundeix sobre els treballs
que s’han fet sobre l’estiu a la
costa, sense deixar de parlar de
la condició humana i el seu comportament”.

-Mostra fotogràfica teatralitzada. Foto M.A. Comas

L’exposició és un joc entre elements, imatge i actuació. Salcedo
explica que, “amb aquest treball,
es pretén portar les imatges i els
textos d’aquest projecte al lloc on
es va inspirar”.
L’actor lloretenc Paco Moreno
s’encarregà de les vistes teatralitzades de l’exposició.
En aquest cas, Moreno assumia el paper d’ornitòleg autor de
la guia de banyistes amb l’objectiu, segons Salcedo, que “a través d’una performance, el públic
trenqui els tabús i les pors habituals que tenen a les exposicions
i s’animi a participar de l’exposició d’una forma plena”.
Les fotografies de l’exposició
s’han imprès sobre una sèrie de
tovalloles que es van col·locar sobre la sorra de la platja. Es completaven amb elements propis del
que es porta a una platja com ara
para-sols, pales, cubells,… yy

Blanes aposta de nou pels artistes novells
blanes
Es tracta de “Joves Talents V.3”,
una exposició col·lectiva de fotografia, dibuix, pintura i ceràmica.
Hi participen Anna Amorós,
Aida Subirà, Aida Martínez i Joel
Reñaga, quatre joves de 21 a 30
anys que exposen les seves creacions a la Casa Saladrigas, en
alguns casos per primera vegada
en la seva carrera artística.
Anna Amorós López (Ceràmica), veïna de Malgrat de Mar
de 23 anys i molt relacionada

amb Blanes, explica que se sent
molt il·lusionada de poder veure
la interacció que té la seva obra
amb la gent, cosa que considera
essencial en el seu treball.
Aida Subirà (Pintura), nascuda a Blanes fa 30 anys, combina la
seva vocació per la pintura amb
la feina de creativa/dissenyadora
gràfica a Barcelona, on treballa
com a creativa en dues agències
de publicitat i màrqueting.
Aida Martínez Ramírez (Fotografia), apassionada per la fotografia, aquesta jove artista de

24 anys ha viscut a Blanes tota la
seva vida, i confessa que sempre
li ha agradat el món de l’audiovisual en totes les seves diverses
vessants.
Joel Reñaga Ririn (Dibuix),
dels quatre artistes que exposen
a la Casa Saladrigas aquest és el
més jove, ja que va néixer fa 21
anys a Blanes, on continua vivint-hi. Treballa fent tatuatges i
com a pintor de murals artístics
en façanes i parets interiors de
locals. És la seva primera exposició en públic. yy

Els quatre protagonistes de la mostra. Foto Yoyo
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El 5è Birrasana supera les
expectatives inicials

Demostracions multitudinàries a la Riera. Foto M.A. Comas

Nou èxit de públic a la Fórmula Weekend. Coincidint amb el
Gran Premi de Montmeló, Lloret de Mar es va omplir d’activitats
relacionades amb el món del motor, cotxes de luxe, simulacions
de canvi de rodes, concerts... Hi va haver activitats a la plaça Pere
Torrent, avinguda Just Marlés i passeig marítim. yy

Night Shopping

Tres dies de plena activitat a la carpa. Foto Yoyo

BLANES

Màxima activitat a les botigues i al carrer. Foto M.A. Comas

El primer dia de la Fórmula Weekend, també hi va haver la botiga al carrer, de les 20 h a les 0.30 h. Grans ofertes comercials
acompanyades de desfilades, música i gastronomia van omplir
els carrers comercials de la vila. yy

V Fira dels Americanos

Recreacions de la fira 2014. Foto M.A. Comas

Se celebrarà del 12 al 14 de juny. Amb aquesta fira dels indians es
vol fer un viatge al passat, recordar aquelles èpoques i les seves
gents, amb demostracions d’oficis, animacions teatrals, mercats
d’artesania, exposicions de productes d’ultramar, visites guiades per ensenyar el patrimoni artístic heretat dels indianos, concerts, l’espai gastronòmic El Floridita de Lloret... yy

Hi ha hagut 15.000 visitants i
s’han venut 7.000 gots per a poder
fer les degustacions.
Segons els organitzadors –l’Associació Birrasana, Cervesa Marina i l’Ajuntament de Blanes–, bona
part de l’èxit assolit en aquesta cinquena edició es deu principalment
a dos canvis respecte els anys anteriors: els dies de celebració i el
format de muntatge. Enguany s’ha
optat per avançar l’esdeveniment
respecte al 2014 –quan es va celebrar pels volts de la revetlla de
Sant Joan, al juny–, i això ha fet
que els visitants no hagin esperat
a anar primer a la platja i després
passar-se pel Birrasana.

Pel que fa al tema del format,
s’ha integrat sota la mateixa carpa, que ja va ser la principal novetat de l’any passat, tota l’oferta
del festival, en un espai que ocupava 1.200 m2, al passeig de Mar.
D’aquesta manera, en estar recollit sota un mateix indret l’oferta
de les cerveses, les taules i cadires
per seure i degustar-les i menjar,
i l’escenari per les actuacions, els
visitants no havien de sortir fora
del recinte per seguir gaudint de
l’ambient del festival.
Els visitants han pogut triar
entre 127 varietats de cerveses
que han ofert 27 empreses cerveseres provinents d’arreu de Catalunya, l’Estat espanyol i Europa.
En aquest darrer sentit, la novetat

d’aquesta cinquena edició ha estat
la presència de dues cerveseres
hongareses. També han participat
empreses de França, Itàlia i Alemanya.
Pel que fa a la representació catalana, a banda de les blanenques
Cerveses Popaire i Cervesa Marina, també hi havia Biir (Argentona), Espiga (Sant Llorenç d’Hortons), Garage Beer Co (Barcelona), Guineu (Valls de Torruella),
Cerveses La Pirata (Súria), Cervesa del Montseny (Sant Miquel
de Balenyà), Quer Cervesera del
Berguedà (Berga), Segarreta (Sant
Llorenç d’Hortons), La Selvaseria
(Vidreres), Tro Ales (Barcelona) i
Vicbrewery (Vic). yy
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El Museu del Mar estrena una nova sala
lloret de mar
A partir d’un anunci publicat al
diari La Vanguardia l’any 1910,
es recrea l’ambient de l’època.
Els inicis de la promoció turística de Lloret de Mar es poden
datar ja a partir de l’any 1910.
Això és el que explica el Museu
del Mar a la renovada sala anomenada ‘El Lloret d’abans’. Tot el
discurs gira entorn d’un anunci
publicat al diari La Vanguardia
l’any 1910 on s’anuncia el santuari de Santa Cristina com un hotel tranquil, acollidor i amb unes
grans vistes sobre el mar.
La sala ‘El Lloret d’abans’ es
complementa amb unes fotografies de Santa Cristina de la
primera dècada del segle XX,
amb l’objectiu de fer memòria
dels inicis del fenomen turístic i
d’estiueig a la vila. L’ambient de la
sala convida a viatjar en el temps
per descobrir un poble que, quaranta anys abans de l’anomenat
‘boom turístic’, ja promocionava
alguns dels seus indrets més emblemàtics, com és el paratge de
Santa Cristina, al diari La Vanguardia. L’anunci, que presideix
la sala, s’ha ampliat i hi podem

Els Obrers de Santa Cristina a la nova sala. Foto M.A. Comas

llegir: “Santuario de Santa Cristina de Lloret (...) La playa mejor
de Catalunya (...) Bosques espléndidos hasta el mar. (...) Hotel
Restaurant con toda comodidad.
Habitaciones espaciosas con vistas al mar y al bosque (...).”
Aquells anys, primera dècada
del segle XX, Lloret era encara

lluny de ser una ciutat turística.
El municipi rebia pocs visitants,
llevat d’alguns estiuejants de
Barcelona. Amb els anys, però,
la ciutat aniria a poc a poc “descobrint” l’atractiu del mar i del
sol, però sobretot d’unes platges
ideals per a banyistes i mainada,
on els primers estiuejants vin-

guts de fora es barrejaven amb els
d’aquí. L’anunci que presideix la
nova sala del Museu del Mar retrata de forma fidedigna aquella
època. Fotografies del santuari o
d’un cotxe d’època aparcat just al
costat de l’hotel de Santa Cristina i l’ermita són imatges que recorden aquell moment i aquell

context. A més, es complementa
amb parament de la llar de l’època com taules i cadires, tasses,
plats, copes, culleretes, ampolles
o un penjador. Tota l’escenografia
ha estat pensada i dissenyada per
transportar el visitant al Lloret
de l’any 1910. De tot aquest període en dóna fe aquesta exposició,
organitzada per la Unitat de Patrimoni Cultural de l’Ajuntament
de Lloret amb els fons fotogràfics
de l’Obreria de Santa Cristina i
l’Arxiu Municipal.
D’altra banda, a la primera
planta del museu també s’ha
inaugurat una nova exposició
temporal que està dedicada a
Xavier Macià i Andreu, un maquetista lloretenc que va morir
el 8 de juny de 2011. L’exposició
mostra tot el material provinent
del taller de Macià i el seu estudi, com ara maquetes inacabades
amb diferents tècniques, talles,
eines, plànols o llibres de la seva
biblioteca particular, entre d’altres objectes. Tot aquest material,
que era al taller que Xavier Macià
tenia a casa seva, la seva vídua el
va cedir a l’Ajuntament de Lloret
i en aquests moments s’exposa al
Museu del Mar. yy
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societat blanes

“Oncolliga’t en marxa”

Flyer de la 2a marxa Oncolliga

El proper 31 de maig l’entitat Oncolliga Blanes organitza, per segon any consecutiu, la seva 2a Marxa Solidària.
El recorregut, d’aproximadament 7 km, serà el mateix que en la
darrera edició. La sortida serà a les 10 h del matí des del passeig
Cortils i Vieta i el donatiu d’inscripció per poder participar serà de 7 euros. yy

Estrenen l’òpera
Oh, l’amor!

Assaig de l’obra. Foto Mario Ros

Aquest més de maig s’ha estrenat l’òpera Oh, l’amor! de Mario
Ros, guanyadora del IV Concurs de composició d’òperes, òpera a Secundària, atorgat pel Gran Teatre del Liceu de Barcelona.
S’han fet un total de vuit representacions, totes, al Teatre-Auditori de Sant Cugat. yy

Dia de la Mare

Mare i pare homenatjats. Foto Yoyo

La Banda del Col·legi Santa Maria ha celebrat com cada any, el
Dia de la Mare amb una cercavila i un petit concert. Enguany,
però, ha estat especial perquè coincideix amb el 50è aniversari
de l’entitat. La commemoració continuarà al llarg de tot aquest
2015. yy
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Wappa Babies a Blanes
blanes
Una de les principals inquietuds
que tenen els pares i mares quan
deixen els seus fills als centres
educatius –i més encara quan tenen tan sols pocs mesos de vida–,
és tenir la tranquil·litat que estan
sans i estalvis, i estar en contacte permanent amb els responsables que en tenen cura. Per cobrir
aquesta necessitat i fomentar una
nova via de comunicació amb els
pares mitjançant l’ús de les noves
tecnologies, a partir d’aquest proper mes de juny, les escoles bressol
municipals posaran en marxa el
nou servei del Wappa Babies.
Les escoles bressol municipals
seran pioneres arreu de Catalunya
en la posada en marxa d’aquesta
nova aplicació per a la comunicació amb les famílies. El Wappa
Babies és una eina per a dispositius mòbils destinada a la gestió i
comunicació entre l’escola i els pares. L’aplicatiu permet als centres
escolars enviar als pares el report
diari de l’activitat dels nens i nenes, així com consultar circulars
informatives, menjador, sortides i
activitats que s’organitzen.
Les notificacions arribaran als

Jornada d’informació al passeig de mar. Foto Aj. Blanes

pares i mares des de qualsevol
smartphone –iphone i android–
on visualitzaran tota aquesta
informació relativa als seus fills
i filles, i a més podran donar indicacions a les educadores sobre
aspectes relatius a la recollida de
l’infant, al·lèrgies que puguin patir, canvis en la dieta, etc. Durant

els mesos de juny i juliol es posarà
en marxa com a prova pilot a tots
els alumnes de P1 de Blanes i les
seves famílies, uns 115 infants, i
està previst que es posi en funcionament per a tots els alumnes dels
centres al setembre, coincidint
amb l’inici del curs escolar 20152016. yy
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El Lloret torna a l’OK lliga

Jugadors i públic van celebrar l’ascens. Foto Yoyo

lloret de mar
Festa grossa al pavelló municipal
de Lloret de Mar. Dissabte 2 de
maig, després de superar al Mieres
per 4 a 1, el CP Lloret torna a la
màxima categoria estatal. El quart
classificat ja no el pot atrapar matemàticament i, per tant, després
del partit, es va desfermar l’eufòria. Tres dies abans, els homes de
Manel Barceló havien perdut amb
el Caldes i havien desaprofitat
la primera oportunitat d’assegurar-se l’ascens. Al final de la lliga
pugen els tres primers.

El Lloret té una plantilla de gent
formada a la casa. Els júniors han
tingut un paper molt destacat al
llarg de la temporada en l’ajudar
l’equip a guanyar partits.
Per tant, un any després de la
decepció de baixar, ara han tornat
a pujar.
Els jugadors que van aconseguir la victòria definitiva van ser:
Ferran Seva, Xavier Crespo, Jordi
Carbó, David Plaza, Adrià Ferrer, Marc Grau, Àlex Grau, Víctor
Crespo, Xavier Sulé i Oriol Perarnau. A la banqueta, Manel Barceló.

Al moment d’aconseguir l’ascens, s’havien jugat 24 partits amb
17 victòries, 3 empats i 4 derrotes.
El conjunt lloretenc, havia fet 85
gols i n’havia encaixat 45. Amb
diferència, l’equip que ha rebut
menys gols. La defensa, per tant,
ha estat una de les claus de l’èxit.
El Shum, segon classificat, també té moltes opcions de pujar a
la màxima categoria estatal. El
Blanes, que està fent una temporada irregular, no ha entrat en la
lluita per estar entre els millors. El
Tordera, dos anys a l’OK lliga, ha
baixat. yy

Women Spring Cup Lloret
lloret de mar
Els primers dies de maig, la piscina olímpica de Lloret de Mar va
acollir per primera vegada una
competició internacional de waterpolo, en aquest cas de la categoria femenina, infantil.
En total hi van participar més
de 150 nenes, procedents d’arreu
de Catalunya, Madrid i Holanda.
El podi el van ocupar el Centre
Esportiu de Mediterrani, de Barcelona; el Club Natació Sabadell,
que va quedar segon; mentre la
tercera posició va ser per al Club
Natación Moscardó, de Madrid.
El lliurament de premis va
comptar amb la col·laboració especial de jugadores professionals
com ara Ona Maseguer, Laura
López, Ana Copado o Marta Bach.
El coordinador esportiu de la
Women Spring Cup Lloret, Carlos

Rodríguez, va exposar que “la finalitat del torneig és que les nenes
gaudeixin amb els partits de waterpolo i que també facin gaudir
el públic”.
Des de l’Ajuntament, l’alcalde,
Romà Codina, ha subratllat que
“l’equipament està preparat per un
esdeveniment internacional com
aquest”. Codina espera que el tor-

neig obri camí a futures competicions d’aquesta modalitat esportiva. A més, l’alcalde també espera
que la competició animi el Club
de Natació Lloret a crear una secció pròpia de waterpolo, un dels
objectius que s’ha marcat l’entitat
des de la posada en marxa de les
instal·lacions. yy

Competició a l’aigua, i expectació a les graderies. Foto M.A. Comas
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5a Triatló Vila de Blanes

Carlos Cabezas

Carlos Cabezas ha perdut la vida mentre feia el que més li agradava, practicar l’esport. Tenia 43 anys i s’havia desplaçat a la Serra del Cadí. La noticia de la seva mort va commocionar l’esport
blanenc, especialment als membres del grup Fondistes Blanes
que tantes hores havien compartit amb ell. yy

Volta Solidària

Prova de ciclisme. Foto Yoyo

blanes
Més de 500 esportistes nacionals,
estatals i internacionals van participar en la prova que ha obert la
temporada de competicions, i que
va guanyar l’olotí Nan Oliveras. La
prova va començar amb la natació, a la zona de Sa Palomera. Van
continuar amb ciclisme i finalment la cursa a peu per la façana
marítima. Les transicions d’una
modalitat a l’altre són claus per
guanyar o perdre temps.

Volta Solidària a Blanes. Foto Aj. Blanes

Blanes i Lloret han rebut la caravana de suport al corredor de
fons Marcos Bajo, a qui acompanya en el repte de recórrer 900
km, travessant 60 poblacions en 19 etapes, per promoure la
millora de la qualitat de vida dels afectats per les anomenades
malalties rares o minoritàries. yy

Marxa de Sant Jordi

Sortida de la marxa. Foto Yoyo

La prova, organitzada per l’institut Sa Palomera, va reunir alumnes de Secundària de tota la població. El recorregut era de 8 km.
Al final de la marxa, tots els participants van rebre un diploma
amb la posició que van ocupar i el temps realitzat. yy

«Nan Oliveras va rebaixar
en 4 minuts la marca del
2014»
Organitzada pel Club Triatló
Blanes amb el suport de l’Ajuntament de Blanes i la Federació
Catalana de Triatló, per segon any
consecutiu els boxes on els triatletes feien els canvis d’equipament
per anar afrontant prova rere pro-

va es van allotjar al passeig de Mar.
Salvador Balagué, és el president del Club Triatló Blanes: “La
prova està consolidada i l’any passat va rebre la puntuació màxima,
una puntuació que esperem repetir aquest 2015”.
Una vegada més, l’espectacularitat del muntatge i el gran nombre
de participants amb què va comptar, van contribuir a captar l’interès de blanencs i visitants al llarg
de tot el cap de setmana.
El primer en cobrir les tres proves va ser el jove olotí Nan Oliveras, del club Where Is The Limit?,
que va invertir un temps total de
54 minuts amb 47 segons (4 minuts menys que el temps invertit
pel guanyador de l’edició de l’any
passat). En segon lloc, darrere
d’ell, va arribar Iñaki Baldellou,
del CN Vic-ETB, amb un temps de
55 minuts i 26 segons. Finalment,
la tercera plaça la va assolir Daniel
González, del CN Mataró, que va

trigar 56 minuts amb 2 segons.
Pel que fa als atletes de l’entitat
organitzadora, els quatre millors
classificats del Club Triatló Blanes
van ser Lukasz Komar (14è amb
un temps de 59’41”); Eduard Ruiz
Anglada (17è amb 59’48’’); Alberto Montes (34è amb 1h 02’03’’)
i Jaume Salvador (38è amb 1h
02’36’).

«Lukasz Komar va ser el
millor dels atletes del
Triatló Blanes»
En acabar la competició, els
participants van poder gaudir de
diversos serveis, entre ells una carpa de massatges. Per fer possible
que tot funcionés a la perfecció,
el Club Triatló Blanes va comptar
amb la col·laboració del voltant
d’un centenar de voluntaris, així
com amb els efectius de la Policia
Local i Creu Roja, entre d’altres. yy
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salut

Dr. Josep Marès Bermúdez
Pediatre
@maresjosep
www.ipmaresriera.cat
Cada cop és més freqüent veure com joves encara adolescents,
fan o desitgen fer, exercici físic al
gimnàs amb la utilització de peses
o màquines de resistència. L’entrenament de la potència muscular,
amb la utilització de peses o màquines, són exercicis avui dia molt
atractius, especialment pels adolescents de sexe masculí, amb la fi
d’incrementar la seva massa muscular. La moda del culte al cos que
la nostra societat sovint sublima,
comporta a banda de greus alteracions de la conducta alimentaria,
l’afany per aconseguir un cos més
musculat, més fort i sobretot més
semblant als prototips físics que
són referents per a molts dels nostres joves.
És absolutament cert que l’exercici físic te innumerables beneficis pels nens i els adolescents,
i per tant és molt desitjable que
participin en activitats esportives.

Des del punt de vista físic practicar esport millora en nens i adolescents les habilitats motores, la
coordinació, la funció cardiorespiratoria, incrementa la despesa
calòrica diària i te efectes positius
en la composició corporal; en la
basant psicosocial millora la autoestima, la confiança i la motivació, els nens aprenen a treballar
en equip i també principis fonamentals que molt probablement
permetran continuar mantenint
una activitat física o esportiva en
la vida adulta. Però cal conèixer
quin exercici físic i quines activitats esportives son adequades per
ells, i quin entrenament físic cal
recomanar per a la correcta preparació per la pràctica de esports
de competició.
La activitat física adequada per
a persones en creixement i desenvolupament, com són els nens
i els adolescents, ha de basar-se
en l’exercici aeròbic, es a dir en
l’exercici cardiovascular que necessita augmentar la respiració
per oxigenar be els muscles, el
cor i tots els teixits corporals. Són
exercicis aeròbics caminar, córrer, saltar, nedar, esquiar, ballar,
anar en bicicleta...
En canvi l’entrenament de la
potència muscular amb peses o
màquines de resistència és un
exercici bàsicament anaerobi,
que pretén augmentar la força i
la resistència muscular, produint
com a conseqüència un augment
de volum dels muscles. Aquest
exercici no utilitza l’oxigen de la

Foto: sport-kid.net

L’exercici amb peses pot produir lesions greus
en els nens i adolescents

respiració, sinó les reserves energètiques del muscle, i no ofereix
cap benefici cardiovascular ni per
la resta de teixits corporals. Molts
nois pensen que amb aquets exercicis augmentaran la seva potència per la pràctica d’altres esports,
però cap evidencia científica ha
pogut demostrar que els programes d’entrenament de la potència
millorin ni la velocitat per córrer
o per saltar, ni el rendiment esportiu global. Tampoc hi ha cap evidencia que ajudi a reduir lesions
durant la pràctica d’esports. En
canvi si que hi ha evidencia que
l’entrenament de potència amb
la utilització inadequada de peses i màquines de resistència per
part de nens i adolescents, sense
la supervisió de personal expert,
ha estat la causa de importants

lesions musculars, òssies, i cardiovasculars, en alguns casos molt
greus, degudes a la gran exigència
muscular i òssia d’aquest entrenament en un cos encara immadur
que està en ple creixement. D’altra
banda, cal saber que si l’objectiu es
aconseguir més volum muscular,
aquest entrenament no pot generar en els nens un increment significatiu de la massa muscular fins
que aquests tinguin ja les hormones pròpies de la pubertat.
Tot i els possibles beneficis teòrics de l’entrenament de potència amb peses en l’adolescència,
la Acadèmia Americana de Pediatria davant del risc de lesions
recomana diferir aquestes activitats fins que es completi la maduració músculesquelètica al final de la adolescència, cap els 16

o 18 anys. Els adolescents poden
aconseguir un adequat increment
de potència i un augment significatiu de la massa muscular sense
riscos fen exercicis amb peses de
poc pes amb un nombre més alt
de repeticions, sense arribar a la
potència màxima, i sempre sota
la supervisió de personal expert
en educació física. Cal evitar l’aixecament de peses en competició
entre companys, intents de suportar pesos en excés, amb retenció
de la respiració o amb hiperventilació, i sempre que no hi hagi
un aprenentatge previ de la seva
utilització. Els joves que vulguin
millorar el seu rendiment esportiu
es beneficiaran més de practicar i
perfeccionar les habilitats pròpies
del seu esport, que no pas mitjançant l’entrenament de potència. yy
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L’AGENDA
LLORET. maig
dia 15
Institut Coll i Rodés · 21 h
TEATRE: ESPAI OFF
INFECTE
dia 16
Casa del Mar- Fenals · 17 h-19 h
CANTADA POPULARS
D’HAVANERES

Dia 14

CICLE DE CINEMA I DRETS
HUMANS. Grup Amnistia
Internacional de Blanes
La dona del drapaire de Danis
Tanovic
Auditori del Centre Catòlic.
20.30 h

Del 15 a l’11 de juny

dia 17
Ermita de les Alegries
10 h-20 h
X FESTA DE LES FLORS

EXPOSICIÓ: COLORS I
PINZELLADES D‘EN GALLENT
Galeria L‘Arcada

II TRAIL SELVA MARÍTIMA
CURSA POPULAR
TOSSA-BLANES

EXPOSICIÓ: JOVES TALENTS
V.3
Casa Saladrigas

dia 18
Museu del Mar
Museu Can Saragossa
DIA INTERNACIONAL
DELS MUSEUS

MÚSICA A L’ESPERANÇA.
XXIV CICLE DE CONCERTS
Capella de l’Esperança

dia 22
Pistes d’Atletisme · 17.30 h-21 h
JORNADA ATLÈTICA
DE PRIMAVERA
dia 23
Ermita de les Alegries · 20.30 h
VI NIT DE LES FLORS
dies 23 i 24
Camp Municipal d’Esports
8è MEMORIAL JUAN
ANTONIO POMARES DE
FUTBOL
Camp Municipal, Pavelló Molí,
Camp Molí, Camp pistes,
Pavelló Muncipal · 9 h
JOCS ESCOLARS ANGLESOS
TORNEIG NETBALL
dia 30
Casa del Mar- Fenals · 17 h-19 h
CANTADA POPULARS
D’HAVANERES
dies 30 i 31
Pavelló d’Esports El Molí · 9 h
TORNEIG FUNDACIÓ
BASQUET CATALÀ
dia 30
Pg. Jacint Verdaguer
Pl. Pere Torrent · 17 h
VIII TROBADA COMARCAL DE
GEGANTS DE LA SELVA
dia 30
Passeig Jacint Verdaguer
10 h-21 h
MERCAT DEL VI I FORMATGE
dEL 12 AL 14 DE JUNY
FIRA DELS AMERICANOS
AGENDA FACILITADA PER
L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

comarques. maig

blanes. maig

Fins al 16 de maig

Dies 15, 29 i 22

Dia 15.
Presentació del llibre
La mainadera d’Eugène
Bourrmont
Biblioteca Comarcal. 20 h
Del 15 al 17

ACTES CELEBRACIÓ 50È
ANIVERSARI DE L’ AEiG PINYA
DE ROSA

Dies 16 i 17

GREAT TUNA RACE
Club de Vela

Dia 17

II TRAIL SELVA MARÍTIMA
TOSSA-LLORET-BLANES
Blanes x runners 2015

Dia 19

AULA BLANES
La Tordera, un riu humanitzat
amb la Dra. Stefi Merbt
Biblioteca Comarcal. 20 h

Dia 21

ESPAI DE DEBAT
Les relacions entre germans
quan un d‘ells pateix una
discapacitat. És més complicat
el dia a dia?
A càrrec d‘Alexandre Maset
Escola Ventijol. 20 h

Dia 22

XX Trobada Esportiva i Lleure
Centres de dia comarques
gironines
Ciutat Esportiva Blanes

Dies 22 i 24, 30 i 31

REGATES. 41a VILA DE
BLANES OPTIMIST
Club Vela Blanes

Dia 24

DANSA: ONE-HITS WONDERS
de SOL PICÓ
Teatre de Blanes. 19 h

Dia 28

L‘HORA DEL CONTE
L‘oca musical: cantem un
conte amb la Marina Alum i
en Josep M. Piguillem
Biblioteca Comarcal. 18h

Dia 29

CURSA PER LA PAU
Activitat per alumnes de 6è
Primària de les escoles de
Blanes
Passeig de Mar. 9.30 h

Dies 30 i 31

HOMENTATGE A LA GENT
GRAN DE BLANES
Antic Pavelló

Dia 30

FIRA D‘ANTIGUITATS MAS
ENLAIRE 2015
Plaça Onze de Setembre

Del 30 al 27 de juny

EXPOSICIÓ: MIGUEL
GELABERT
Lineescapes
Casa Saladrigas

Dia 31

XXII ROMERÍA ROCIERA
Casa de Andalucía de Blanes
Santuari del Vilar
VISITES GUIADES ADULTS
Blanes portal de la Costa
Brava
Dissabtes 16, 23 i 30 a les 18 h.
Català / Français
Diumenges 17, 24 i 31 a les
12.30 h. Español / English
VISITES GUIADES INFANTILS
Jardí de la Mediterrània
Diumenges 17, 24 i 31 a les
11 h
Punt de trobada: plaça
Catalunya (Costat oficina
turisme)
Més informació: 972 330 348

Fins el 22
Presentació d’obres per la
Mostra literària del Maresme
Fins el 31
Maresme
Jornades gastronòmiques de la
maduixa
Malgrat de Mar
Exposició de bonsais
Jardins de la Vídua de Can Sala
Fins el 28 de juny
Calella
Exposició: This is Street Art
A l’Ajuntament Vell
Dia 13
Palafolls
Audicions de música moderna
19 h
Can Batlle
Pineda de Mar
Taller de papiroflèxia
18 h
Biblioteca Serra i Moret
Tesa Yoga Kids
18 h
Biblioteca de Poblenou
Triduo d’honor a la verge del
Rocío
20 h
Església Parroquial
Calella
Presentació de la Quinzena
Solidària
18 h
Casal l’Amistat
Conferència: Drets humans,
responsabilitat col·lectiva
18.30 h
Casal l’Amistat
Dia 14
Palafolls
Espectacle a càrrec de l’escola
Mas Prats
19 h
Teatre
Santa Susanna
Campionat d’Europa de Fitness
Fins el dia 17
Pavelló Municipal d’Esports
Malgrat de Mar
Contes per a infants
18 h
Biblioteca La Cooperativa
Pineda de Mar
Xerrada: Com conto un conte?
18 h
Biblioteca de Poblenou
Música a cau d’orella: La
guitarra, com l’aprenem?
18 h
Biblioteca Serra i Moret
Calella
Club de lectura de novel·la
històrica
10.30 h
Biblioteca Can Salvador de la
Plaça

Exposició: Fotografies de
Gàmbia
17.30 h
Residència Avidi
Club de lectura sènior: Victus
18 h
Ajuntament Vell
Fòrum obert: Sabem el que
consumim?
21 h
Ràdio Calella
Dia 15
Palafolls
Espectacle a càrrec de l’escola
Mas Prats
20 h
Teatre
Audicions de cant
19 h
Can Batlle
Malgrat de Mar
Els contes del divendres
19 h
Biblioteca La Cooperativa
Pineda de Mar
Presentació de llibre: Te amargo
20 h
Biblioteca Serra i Moret
Tordera
El misteriós cas del Senyor
Florenci
20 h
Biblioteca Municipal
Calella
Tertúlies en català
11 h
Biblioteca Can Salvador de la
Plaça
Projecció: O morir o actuar
19 h
Espai La Caixa
Presentació: La chica de
los pechos turgentes y los
pantalones ajustados
19 h
Biblioteca Can Salvador de la
Plaça
Cinefòrum: Bajo la Palma
21 h
Espai La Caixa
Dia 16
Palafolls
Xerrada: Fem compostatge a
casa
10 h
Taller: Fem manualitats amb els
més petits
11 h
Biblioteca Enric Miralles
IV Milla urbana
17.30 h
Av. Costa Brava
Malgrat de Mar
Jornades lúdiques
17 h
Seu La Barretina Vermella
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Pineda de Mar
II Trobada de Trens Tripualts de 5”
Matí i tarda
Pl. Sara Llorens
II Mostra de Cuina
12 h
Plaça Sara Llorens
Festa Coral del Maresme
20 h
Església de Santa Maria
Teatre: Para... no parar de riure
22 h
Centre Cultural i Recreatiu

Calella
Conferència: Màfia, el poder a
l’ombra
18.30 h
Casal l’Amistat
Club de lectura en anglès
19 h
Biblioteca Can Salvador de la Plaça
Pineda de Mar
Tesa Kids, Iogui-contes
18 h
Biblioteca de Poblenou

Calella
Ironkids
10 h
Passeig Manuel Puigvert

Dia 21
Pineda de Mar
Música a cau d’orella: El violí i el
violoncel
18 h
Biblioteca Serra i Moret

Taller infantil
11.30 h
Biblioteca Can Salvador de la Plaça

Presentació de llibre: Ávida vida
20 h
Biblioteca Maribel Montero

Sopar solidari: Un mos pel món
21 h
Fàbrica Llobet-Guri

Calella
Xerrada de nutrició
9.30 h
Local d’Oncolliga

Teatre: La Loba
22 h
Orfeó Calellenc
Dia 17
Santa Susanna
Festa de Sant Isidre
Tot el dia
Plaça de Llillota
Pineda de Mar
II Trobada de Trens Tripualts de 5”
Matí
Plaça Sara Llorens
II Mostra de Cuina
12 h
Plaça Sara Llorens
Teatre: Para... no parar de riure
18 h
Centre Cultural i Recreatiu
Alt Maresme
Ironman Barcelona Calella 70.3
7h
Platja Gran
Dia 18
Pineda de Mar
Club de lectura: La colla dels
vermells
17.30 h
Biblioteca Serra i Moret
Taller: Què ens diuen els colors?
18 h
Biblioteca de Poblenou
Calella
Exposició: Cafè Ciutat
16 h
Biblioteca Can Salvador de la Plaça
Dia 20
Palafolls
Audicions Big Band
19 h
Can Batlle

Dia 22
Palafolls
Xerrada: Síndrome premenstrual,
histitis i candidiasis
19 h
Casal de la dona

Mostra de Jazz de l’Alt Maresme
i la Selva
22 h
Sala Mozart
Dia 23
Palafolls
Sardinada popular
Al Casal d’avis
Reunió informativa Pregó 2015
16 h
Edifici MiD
Hora del conte: Contes reials
12 h
Biblioteca Enric Miralles
Pineda de Mar
Memorial Miquel Tortosa
Matí i tarda
Pavelló Nino Buscató
Calella
Hora del conte
11 h
Biblioteca Can Salvador de la Plaça
Sidral solidari
16.30 h
Plaça de l’Església
Dia 24
Santa Susanna
Torneig internacional de Bàsquet
Fins el dia 27
Pavelló Municipal d’Esports

Santa Susanna
Hora del conte: Contes del bosc
10 h
Plaça Catalunya

Pineda de Mar
Ruta guiada: Els camins de Bast
08 h
Cal Capità

Hora del conte
18 h
Biblioteca Municipal

Aplec de l’Erola
10 h
Hortsavinyà

Malgrat de Mar
Laboratori de lectura
18 h
Biblioteca La Cooperativa

Calella
35è Torneig Internacional
d’Handbol
9h
Pavelló d’esports Parc Dalmau

Cinema: God help de girl
22 h
Centre Cultural
Pineda de Mar
Club de lectura fàcil en català
18 h
Biblioteca Serra i Moret
Taller infantil: Pots de sal
18 h
Biblioteca de Poblenou
Missa de sortida de la Romería
del Rocío
19 h
Església Santa Maria
Festa i CineForum
20 h
C/ Maragall, 19
Xerrada: Les essències florals
20 h
Biblioteca Serra i Moret
Calella
Tertúlies en català
11 h
Biblioteca Can Salvador de la Plaça

Torneig Internacional d’Handbol
platja
9h
Platja de Garbí
Marxa solidària contra el càncer
Camp de Futbol de Mar
9h
Dia 25
Palafolls
Club de lectura
20 h
Biblioteca Enric Miralles
Pineda de Mar
Activitat familiar: Una tarda amb
en Willy
18 h
Biblioteca Serra i Moret
Dia 26
Pineda de Mar
Explica’m un conte
18 h
Biblioteca Serra i Moret

Dia 27
Pineda de Mar
Taller: Gestió de l’estrés
18 h
Biblioteca de Poblenou
Club de lectura
20.30 h
Biblioteca Serra i Moret
Calella
Conferència: Els grans genis del
Cinquecento: Leonardo, Rafael i
Miquel Àngel
18.30 h
Casal l’Amistat
Dia 28
Pineda de Mar
Dinar de germanor Casal d’avis
Les Mèlies
14 h
Local del Casal
Tastets de creixement personal
19 h
Auditori Can Comas
Calella
Club de lectura de novel·la
històrica
10.30 h
Biblioteca Can Salvador de la Plaça
Dia 29
Palafolls
Audicions a la fresca
18.30 h
Plaça del Cafè
Promoció ACEP. Descomptes i
sortejos
20 h
Comerços associats

Comiat i proclamació del
pubillatge del Maresme
19 h
Plaça de Poppi
Santa Susanna
Teatre: Aterrem al Venus
19 h
Local Social
Malgrat de Mar
Fira de primavera: parades i
actuacions
Tot el dia
Pineda de Mar
Fira d’entitats
10 h a 20 h
Places Mèlies, Espanya i Catalunya
Calella
Torneig de bàsquet amb persones
amb discapacitat
9.30 h
Zona esportiva “La Muntanyeta”
Taller infantil de scrapbooking
11.30 h
Biblioteca Can Salvador de la Plaça
Dia 31
Palafolls
Sortida al Pedraforca
06 h
Pàrquing Les Ferreries
Santa Susanna
Concurs popular caní
9h
Plaça del Pavelló
Homenatge a la sardana
18.30 h
Parc del Colomer

Pineda de Mar
Hora del conte: Les butxaques del
mar
18 h
Biblioteca Serra i Moret

Malgrat de Mar
Concert-Vermut: The walking stick
man
12 h
Seu La Barretina Vermella

Autoestima per adults
19 h
Biblioteca de Poblenou

Jornades lúdiques
17 h
Seu La Barretina Vermella

En Sintonia: Jams de l’escola de
Música
22 h
Can Comas

Pineda de Mar
Fira d’entitats
10 h a 20 h
Places Mèlies, Espanya i Catalunya

Calella
Tertúlies en català
11 h
Biblioteca Can Salvador de la Plaça

Calella
Fase final del Campionat de
Catalunya de Bàsquet Júnior
femení interterritorial
Pavelló d’Esports Parc Dalmau
10 h

Cineclub: Mil veces buenas noches
21 h
Espai Caixa
Mostra de Jazz de l’Alt Maresme
i la Selva
22 h
Sala Mozart
Dia 30
Palafolls
Sortida al parc Montnegre i
Corredor
10 h
Plaça Major

Botifarrada popular de l’AMPA de
la Minerva
12 h
Passeig Manuel Puigvert
Teatre: La Loba
19 h
Orfeó Calellenc
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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 - 9.45 - 10.45 - 11.37 - 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 - 7.00 - (7.20 - 20.50 cada 30 minuts) - 21.15 - 21.44
Estació de Renfe (Blanes) g Lloret
TOTS ELS DIES: 7.00 - (7.20 - 22.50 cada 30 minuts)
Lloret g Blanes centre g estació de renfe (Blanes)
Feiners: 7.15 - 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 - 8.30 - 9.00 - 9.30 - 10.00 - 11.00 - 12.00 - 13.30 - 14.00 - 15.30 - 16.00 - 17.00 - 18.00 - 19.30
Dissabtes feiners: 7.30 - 8.30 - 9.00 - 9.30 - 12.00 - 14.15 - 19.30 / Diumenges i festius: 8.30 - 9.00 - 9.30 - 15.30 - 19.30
Girona (Estació de bus) g Lloret
Feiners: 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.00 - 12.15 - 13.15 - 14.30 - 15.00 - 16.30 - 17.00 - 18.30 - 19.30 - 20.30
Dissabtes feiners: 8.45 - 10.00 - 13.15 - 16.30 - 17.30 - 18.30 - 20.30 / Diumenges i festius: 10.00 - 16.30 - 17.30 - 18.30 - 20.30
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EL FOGÓ DE LA MARINA

ARRÒS AMB LLAMÀNTOL

Ingredients
• 2 llamàntols
• 2 calamars
• 350g d’arròs bomba
• Mitja ceba
• 1 pebrot verd
• Mig pebrot vermell
• 1 tomàquet madur
• 1 bitxo
• 2 grans d’all
• 2 nyores
• Safrà en branca
• Oli d’oliva
• Sal
• 1 taceta de pèsols frescs (opcional)
• Un bon brou de peix

PREPARACIÓ
En primer lloc, tallem els llamàntols. Un cop
fet, netegem i trocegem els calamars. Piquem
la ceba i els pebrots en trossos petits, i després
ratllem el tomàquet. En una cassola, posem
unes 6 cullerades d’oli d’oliva, el bitxo, la hi deixem uns minuts i la retirem.
Al mateix oli fregim els calamars i, després, reservem. Ara toca el llamàntol; el deixem uns minuts fins que deixi anar tot el suquet i adquireixi
un color vermellós. Reservem.
A la mateixa cassola posem l’all i la ceba. Quan
estigui tot transparent, afegim els pebrots, ho
deixem fins que quedi tot ben rosset i, a continuació, hi afegim el tomàquet. Deixem que es
vagi fent el sofregit, fins que tingui una textura
de melmelada. Afegim la carn de les nyores, els
calamars i els pèsols. Ho remenem i, a continuació, hi afegim unes cullerades de brou. Ho deixem bullir uns minuts.
Afegim l’arròs i, en el doble de mesura, afegim
el brou molt calent. Rectifiquem de sal. L’arròs
ha de coure uns 18 minuts. Uns cinc minuts
abans d’acabar la cocció, afegim els llamàntols.
Un plat de luxe, fet a casa! Bon profit!

Manoli Bustamante Bustamante
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Farmàcies de guàrdia
BLANES

LLORET DE MAR
Adreces i telèfons

Maig
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
10
11

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

altimir
adell
adell
pujol
oms
bartrina
sureda-casamor
ramon
turon
morell
guillem
grima
altimir
adell
adell
pujol
oms
bartrina
sureda-casamor
ramon
turon
morell
guillem
grima
altimir
adell
adell
pujol
oms
bartrina

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.

economia local

Automòbils Missé

Adreces i telèfons

Maig
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
10
11

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

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
m. tallada
borràs
lladó
i. espinet
masete
a. martínez
perpinyà
c. cabañas
mazó

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 h A 22 H

Premi Ibertoy a
Hory

Vista noctura d’Automòbils Missé
Alum i Valls amb el premi. Foto Aj. Blanes

alt maresme - la selva
Amb instal·lacions als municipis de Calella i Blanes, Automòbils Missé disposa de Servei
Oficial de les marques Citroën i SEAT. Des de 1969, i amb 46 anys d’experiència en la
venda i reparació d’automòbils, els trobareu a la Ctra. N-II, sortida autopista de Calella i
també a la Ctra. Costa Brava de Blanes a Lloret. yy

blanes
La joguina Sura, disseny dels joves blanencs Ovidi Alum i Cristina Valls, de l’empresa
Hory, ha estat guardonada Finalista i Premi del Públic dins la categoria de Joguina Ecològica en la 2a edició dels Premis Ibertoy 2015. yy

LA MARINA 31

maig DE 2015

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

21

24
14
22

L L O R E T

19

5

12

29 28

4

1

6
2

3

11

9

7

15
6

4
3
1

11

25

23
7

8
5

26

10 9
8

13

22

13

18

16

18

14

17

15

16 17

10
20

19

27

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

21

20

2

12

entreteniments mega sudoku

Mega Sudoku és una variant del sudoku amb una mida de 16x16 caselles. L‘objectiu és omplir les caselles de 4 × 4 amb els
números 1 a 16, segons alguns números ja disposats en algunes de les caselles. Qualsevol número en una mateixa fila, columna o subquadrícula no ha de ser repetit.

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

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 Aleix Gelabert (Participant a la Barcelona World Race)

“Quan superes el Cap d’Hornos portes 60 dies
sense veure terra”
Joan Ferrer i Bernat
El blanenc Aleix Gelabert ha participat a la volta al món a vela
sense escales -la Barcelona World
Race- amb el vaixell One Planet
One Ocean, i ha acabat en quarta
posició. Gelabert, de 37 anys, ha
fet equip amb Dídac Costa, de 34.
Han trigat 98 dies, 9 hores, 12 minuts i 9 segons.
Els vaixells han recorregut unes
23.000 milles nàutiques, en una
circumnavegació de Barcelona
a Barcelona, deixant els caps de
Bona Esperança (Sud-àfrica), Leeuwin (Austràlia) i Hornos (Xile)
per babord (l’esquerra) i
l’Antàrtida per estribord
(la dreta).
En tres mesos, els navegants han passat per 12
zones climàtiques i tres
oceans, a més del Mar
Mediterrani.
Els tripulants anaven a
bord de vaixells IMOCA
60, de 18 metres d’eslora.
El seu pal mesura un màxim de 29 metres, pràcticament com un edifici de
deu plantes.
Gelabert i Costa disposaven d’unes boies i material
científic per complir una
missió encomanada per la
UNESCO.

El febrer del 2014 va sorgir aquesta oportunitat i em vaig preparar
a consciència amb el meu company de projecte, en Dídac.
Teníeu l’embarcació més antiquada, hi havia vuit vaixells i
acabeu quarts, com ho valores?
Ha estat una gran sorpresa. Era
molt complicat i només acabar ja
era molt difícil. En aquest món,
com en el de les motos i els cotxes, les embarcacions evolucionen constantment, i nosaltres
no teníem el material de darrera
generació.

Explica’ns una mica què tenia,
o millor dit, que no tenia l’embarcació per fer una vida més o
menys normal?
La vida era molt espartana. No
és gens fàcil. No teníem ni bany
ni dutxa, i per cuinar un petit
fogonet. Navegant, però, no et
veu ningú i en Dídac i jo fa molt
temps que ens coneixem.
Com era un dia a bord?
Ens organitzàvem en torns de
tres hores. Mentre un controlava
la navegació, l’altre descansava,
consultava les prediccions meteorològiques, menjava... Eren

El moment més complicat de la
prova?
Ha anat tot força bé però no estic gens orgullós de la sortida. Al
final, però, el temps perdut el primer dia és molt poc en relació als
98 dies que hem estat a la mar.
I el millor moment?
L’arribada (no dubta gens). Va
venir molta gent a rebre’ns. Un
moment també molt singular i
emblemàtic va ser quan vam superar el Cap d’Hornos. Feia 60
dies que no vèiem terra. Veus
una silueta i un far i penses, ja
tornem cap a casa! És un punt

Quan vas arribar, quantes hores seguides vas
dormir, què vas menjar?
El més important era poder veure la dona i el fill.
Pel que fa al menjar i el
dormir, res especial. Vaig
dormir les hores habituals i no tenia cap desig especial a l’hora de menjar.

Gelabert i el seu company en plena navegació. Foto Manuel Mir Barcelona World Race

Aleix, explica’ns com
arribes a ser un dels setze participants a la Barcelona World
Race.
He navegat des de petit. Vaig
començar amb la vela lleugera.
Vaig treballar per anar a uns jocs
olímpics però no ho vaig aconseguir. He fet regates de creuer pel
Mediterrani i vaig participar a la
Minitransat de França al Brasil en
solitari en una embarcació de 6’5
metres. Sempre hi havia somiat.

La vostra embarcació també tenia uns objectius científics. Què
vàreu fer exactament?
Hi havia un conveni amb la Fundació per a la navegació oceanogràfica de Barcelona, la UNESCO
i la Comissió Oceanogràfica Intergovernamental.
Vàrem recollir mostres d’aigua
cada dia i les vàrem tractar amb
filtres per no contaminar-les. Ara
a Barcelona es faran diversos estudis, especialment dels mars
del sud on hi naveguen poques
embarcacions. També s’ha deixat una boia científica que es recuperarà d’aquí a set anys. Passa
dades des de la superfície
a 2.000 metres de profunditat.

Altres claus del vostre èxit?
La preparació prèvia. Des del febrer treballàvem 12 hores diàries
al gimnàs o al mar. Cal estar bé
físicament i mentalment. També
ens vam preparar a nivell meteorològic. Vàrem cometre pocs
errors. L’embarcació ha estat molt
fiable. No hem patit cap avaria
greu. Ha anat tot molt bé i el resultat ha estat esplèndid.

12 hores de feina i 12 de relatiu
descans. Si hi havia una maniobra complicada la fèiem tots dos.
Cal una relació estreta i una gran
confiança en el company.
El mar acompanya o genera pors?
Quan hi ha grans temporals et
preguntes, I jo que faig aquí?
Quan hi ha calma tampoc estàs
tranquil perquè l’objectiu és anar
el més ràpid possible.

delicat pel vent i les onades que
hi sol haver.
Les noves tecnologies fan que
no estigueu tant sols?
Ajuden molt a navegar, pots estar
en contacte amb la família i enviar imatges arreu del món que els
seguidors de la prova poden veure pràcticament en temps real.

PRÒXIMA EDICIÓ: 10 JUNY

Aleix, per acabar, amb
quina paraula podries definir la Barcelona
World Race?
(Pensa uns segons). És
complicat, però, en una
sola paraula, “increïble”.
Ara sí, la darrera, projectes de
futur?
Estic donant voltes a molts projectes. El que tinc clar és que vull
seguir navegant. Regates llargues,
és a dir oceàniques, tot i que ara
és complicat pel tema finançament. Un dels meus objectius
seria poder anar amb la meva
dona. Navegar junts. yy

