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Economia P. 3

I Fòrum de
l’Excel·lència

Ha reunit a líders internacionals dels àmbits
empresarials, socials i
acadèmics -entre ells
quatre premis Nobel i
un astronauta-. Els joves hi han tingut un paper molt destacat.
Cultura P. 8

Vinomi 2005

Els Jardins de Santa Clotilde acullen formacions de l’escena musical catalana actual com Andrea Motis i Joan Chamorro, Quart
Primera o Blaumut, entre d’altres. La proposta combina la música
amb el vi DO Empordà.

Cultura P. 10

Cap de setmana teatral
Dulsat prenent possessió del càrrec

Foto M. A. Comas

L’Aula Municipal de Teatre de Lloret, que està formada per prop
de 200 alumnes, ha clausurat el curs 2014/2015 amb una sèrie de
representacions teatrals que es van repartir al llarg de tot un cap
de setmana.

Jaume Dulsat, nou alcalde
Jaume Dulsat és el nou alcalde de Lloret de Mar com a cap de la llista més votada el dia 24 de maig. Tres setmanes després (13 de juny) es va constituir l’ajuntament 2015-19. El plenari està
format per vuit formacions. El nou ajuntament, segons Dulsat, “ha de potenciar la proximitat, la participació i la transparència”.
Més informació p. 11 i 12
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L’Editorial
Nous Ajuntaments
Després de tres setmanes de negociacions, els nombrosos equips que
es van presentar a les eleccions locals del passat 24 de maig han format

El Mirall de Blanes celebra
el 30è aniversari

els governs municipals que han de regir durant quatre anys els nostres
pobles.
Les negociacions no han estat igual a tots els pobles però a cap ha estat
fàcil. En alguns pobles, com ara el de Blanes, tot i formar aliances,
s’haurà de governar en minoria.
No sembla la perspectiva d’estabilitat que més convindria als ciutadans.
Potser aniria millor que un cop formats els Ajuntaments es disposés
d’una mica de treva per intentar aplicar el programa proposat. La
composició d’alguns Ajuntaments no sembla que ho afavoreixi.
Cada vegada són més les veus que reclamen una modificació en la llei
electoral que eviti els aspectes negatius de l’actual.
Potser el sistema de la “segona volta” seria un camí convenient. En
aquest sistema, després de les primeres eleccions, es procedeix a una
segona votació limitada als candidats que han obtingut més vots en
la primera volta. Això permetria que els ciutadans concentrin la seva
decisió per donar la majoria a una opció que pugui governar.
En tot cas cal una reflexió sobre si el sistema electoral vigent és el
convenient a l’actual realitat. yy
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Presentació del 30è aniversari a la Sala d’Assaig del Teatre. Foto Yoyo

blanes
El grup de teatre El Mirall és un
col·lectiu sorgit d’un taller escolar adreçat a alumnes d’11 i 12
anys fet el curs 1985-86 al CEIP
Joaquim Ruyra. Des d’aquell
moment, el grup no ha parat de
créixer, evolucionar i actuar.
Per commemorar els 30 anys
estan treballant, entre d’altres
coses, en tres muntatges: Guantanamera, Plou a Barcelona de
Pau Miró i Els boscos de William,
aquest darrer en col·laboració
amb Quantus Teatre de Lloret de
Mar.
També s’ha previst un taller
de dramatúrgia, una exposició
commemorativa al vestíbul de
la Biblioteca Comarcal, tornar

a reobrir la pàgina web, tutories
amb tres directors professionals:
Cristina Cervià, Ester Nadal i
Martí Torras; anar un dia al teatre... amb el Mirall, o portar a
Blanes muntatges d’Ester Nadal
i Sergi Gibert. Tots aquests projectes seran una realitat aquest
2015 o els primers mesos de l’any
vinent.
Actualment es mantenen en
ruta els dos espectacles del 2014:
Parole, parole i Mai més per sempre.
Quatre membres fundadors
continuen al peu del canó: Carme Rodríguez, Carles González,
J.C. “Kore” Velasco i Josep Alum.
El Mirall sempre ha volgut celebrar els seus aniversaris. En el
10è, any 1995, es va estrenar El

món, el dimoni i la carn, un musical dirigit per Ferran Frauca.
El més destacat del 2005 -20è
aniversari-, va ser el muntatge
Lorca sang i fetge, que va rebre
nombrosos premis als festivals
de Terrassa, Tàrrega, Puigcerdà, Palafrugell, Mora (Toledo) o
Sukra (Tuníssia). Una altra producció va ser Onesdona.
Ara fa cinc anys van commemorar els primers 25 anys del
grup. El Mirall va inaugurar el
FITAG-2011 amb Malson of the
bitch, una producció amb dramatúrgia i direcció de Martí
Torras.
Ara, amb motiu del 30è aniversari, miren el passat, gaudeixen del present i planifiquen el
seu futur. yy
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Lloret de Mar reuneix líders empresarials,
socials i acadèmics
lloret de mar
L’hotel Guitart Monterrey de Lloret de Mar ha acollit el I Fòrum de
l’Excel·lència de Directius, que ha
reunit a líders internacionals dels
àmbits empresarials, socials i acadèmics -entre ells quatre premis
Nobel i un astronauta-. Ha assolit una assistència de més de 150
persones.
El primer debat es va centrar en
la internacionalització empresarial, amb les ponències d’Isaac Martín, director d’internacionalització de l’ICEX i Mònica Martínez,
fundadora de Boston International Business Accelerator, d’entre
altres. A continuació hi va haver
les ponències dels casos d’èxit dels
xefs Joan Roca i Pere Castells.
El I Fòrum de l’Excel·lència de
Directius ha volgut destacar el
paper important dels joves pel futur empresarial mundial. És per
aquest motiu, que s’han portat
a terme diverses accions per fomentar que els joves participessin

Activitats al Monterrey. Foto M.A. Comas

al Fòrum. L’entitat organitzadora
ha becat 100 joves emprenedors
perquè poguessin assistir a les
jornades del Fòrum, per fomentar
el networking i coneixement d’empresaris d’èxit internacional.
El primer dia també es va celebrar una ponència de Donald
Pettit, astronauta de la NASA, per
230 estudiants de Lloret de Mar,
celebrat al Teatre Municipal, el

qual també va fer una ponència
pels directius durant la jornada.
La programació del I Fòrum
de l’Excel·lència de Directius va
comptar amb la participació de
quatre premis Nobel: Werner Arbar, (Medicina, l’any 1978), Richard Roberts, (Medicina, l’any
1993), Finn Kydland (Economia,
l’any 2004) i Sheldon Lee Glashow,
(Física, l’any 1979).

A més a més, també hi va haver
altres ponents internacionals com
Alan Solomont, exambaixador
dels EUA a Espanya, Juan Verde,
exsecretari d’Estat adjunt de Comerç del Govern d’EUA i assessor de Barack Obama i de Hillary
Clinton, Arturo Valenzuela, exsecretari d’Estat per Llatinoamèrica
del Govern d’EUA, i Alain Paul
Martin, columnista del New York

Times i consultor de la Universitat
de Harvard, entre d’altres.
A nivell nacional hi ha hagut les
ponències de Susana Voces, directora general d’Ebay, Joan Roca,
xef amb 3 estrelles Michelin, Josep
Lluís Bonet, president de la Cambra de Comerç d’Espanya i de
Freixenet, Maria Reig, presidenta
de Reig Capital, Joan Roure, president de l’associació espanyola de
Business Angels, i Albert Bosch,
emprenedor i esportista entre d’altres.
La primera edició d’aquest Fòrum vol intensificar el turisme de
convencions i empresaris a la vila.
D’aquesta manera, José Ramon
Calvo, director del Fòrum de l’Excel·lència, ha arribat a un acord
amb Cristina Cabañas, presidenta
de la cadena Guitart Hotels i del
Club d’Economia de Lloret de
Mar, per impulsar un centre europeu de directius al mateix Hotel Guitart Monterrey. L'èxit de la
primera edició del Fòrum obre les
portes a la continuïtat. yy
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Blanes es tenyeix de groc i blau, els colors de
l’Agrupament Escolta Pinya de Rosa
blanes
Al llarg de tres dies –un cap
de setmana del mes de maig–,
l’Agrupament Escolta i Guia Pinya de Rosa ha celebrat els actes
centrals del 50 anys del Cau, que
ha comptat amb una molt bona
participació. Segons l’entitat, es
calcula que, sumant tots els actes
que han tingut lloc, més de 5.000
persones s’han aplegat per celebrar aquest assenyalat aniversari.

«Hi ha hagut pregó,
bicicletada, giga mosaic,
estrena d’una sardana...»
Segons una de les portaveus
del Cau, Aina Maresme: “Des
de l’Agrupament estem molt i
molt contents. Ha estat un cap
de setmana molt intens, on hem
pogut constatar que, tant a nivell
de poble com a nivell associatiu,
els infants i joves, les famílies, els
exescoltes i guies..., tothom s’ha
bolcat amb nosaltres i tots junts
hem gaudit d’un cap de setmana
fantàstic”.
Per la seva banda, Janina Serrat
va agrair el suport que han rebut
no tan sols per part dels membres, exmembres i familiars dels
Cau, sinó també de diverses entitats blanenques que han aportat
el seu gra de sorra: “Estem molt
agraïts pel suport que hem rebut. Ens ha costat molt organitzar tants actes durant tres dies
però, en la mesura del possible,
crec que hem aconseguit que la
gent participés i s’ho fes seu, per
això varem elaborar tantes acti-

Sortida de la bicicletada. Foto Yoyo

vitats que poguessin atraure gent
de totes les edats, fer que el Cau
estigués més present que mai a
Blanes”.

«Nombroses entitats
blanenques s’han implicat
en aquesta celebració»
L’acte central dels 50 anys del
Cau es va encetar amb un breu
pregó de benvinguda.
Després d’un sopar per compartir, en què cadascú havia de
portar algun ingredient per conformar el menú, la jornada es va
tancar amb un concert a càrrec
del grup Quin Cacau. Dissabte

A la nit, concert. Foto Yoyo

al matí l’activitat es va reprendre
amb tot un clàssic del Cau: una
bicicletada popular que, malgrat
que el temps no acompanyava
gaire, va comptar amb una bona
participació.
La tarda del dissabte va ser un
dels moments més intensos de
la celebració, quan els membres
del Cau van envair literalment el
passeig de Dintre. Es tractava del
Pati de Tallers on n’hi havia justament 50, ni més ni menys, adreçats a públic de totes les edats, tot
i que lògicament qui millor s’ho
va passar va ser la canalla.
També el dissabte a la tarda hi
va haver una cercavila on hi van

intervenir diverses entitats locals.
Un cop arribats a la plaça dels
Dies Feiners, es van oferir d’altres activitats com l’actuació dels
Castellers de l’Alt Maresme i una
xocolatada popular.
També van actuar: The CircPatics, Germà Negre i els Itaca Band.
El Concert Jove va ser un altre
dels actes d’aquest cap de setmana dels 50 anys del Cau que va
registrar una major participació.
La jornada del diumenge es va
encetar amb un repte que finalment es va acomplir; poder construir un Giga Mosaic dels 50 anys
de l’escoltisme i guiatge blanenc.
Cap al migdia va arribar un

altre dels moments més emocionants de la celebració d’aquests
tres darrers dies. La Cobla del Col·
legi Santa Maria va protagonitzar
una breu audició de sardanes que
va culminar amb la interpretació
de la sardana “50 anys fent camí”,
un arranjament de Carles Marigó
de la cançó composada amb motiu del 50è aniversari.
Després de tanta activitat, va
arribar el moment de reposar
forces a base d’una arrossada que
també es va servir a la plaça dels
Dies Feiners.
Aquest mes de juny, el Cau,
també participa en l’organització
de diversos esdeveniments. yy
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Cartell del 45è Concurs
Internacional de Focs
blanes

Banderes blaves a Blanes i Lloret

Les banderes blaves que atorga l’ADEAC tornen a onejar
aquest estiu a Blanes i Lloret de Mar.
A Lloret són a les platges del Centre, Sa Boadella, Fenals, Santa Cristina i Canyelles. A Blanes n’hi ha al port esportiu i a les
platges Central, s’Abanell i Sant Francesc. Blanes, “per trencament de les barreres arquitectòniques”, ha rebut una distinció
temàtica. La Casa del Mar de Lloret de Mar ha rebut un distintiu blau.
Al conjunt de la Costa Brava hi ha aquest estiu 31 banderes
blaves a les platges, tres més que el 2014; i 9 als ports, una més
que el darrer any. yy

Tauró mort a Santa Cristina

Moment en que retiren l’animal. Foto ACN

Un home que passejava per les roques de la platja de Santa Cristina de Lloret de Mar, es va topar amb un tauró mort. El tauró,
una tintorera mascle de més de dos metres de llargada, pesava
uns 90 quilos i feia poc temps que havia mort.
Des de Protecció Civil assenyalen que no és habitual veure animals d’aquestes característiques per la zona i tampoc que n’arribin de morts a la costa selvatana. En principi, la tintorera no presentava cap ferida externa que li hagués causat la mort. yy

Excavadora a l’aigua

L’excavadora a punt de ser rescatada. Foto Departament de Protecció Civil

Una excavadora va acabar dins l’aigua quan feia tasques per
aplanar la sorra de la platja central de Blanes. Els frens de l’aparell van fallar, davant la impotència del conductor, i van anar directes cap a l’aigua. Les tasques de rescat de la màquina es van
perllongar per espai de tres hores. yy

El cartell guanyador l’ha dissenyat el gironí David Solé i representa l’espectacle pirotècnic a
través d’un esclat de focs d’artifici
amb forma de cor sobre el mar en
un fons negre. El premi ha estat
de 750 euros.
David Solé Maya, de 27 anys,
viu a Girona tot i que és nascut a
Platja d’Aro, i actualment estudia
Publicitat i Relacions Públiques,
un aprenentatge que finalitzarà
aquest 2015. Des de petit sempre
li havia agradat el disseny gràfic
i, donat que els cursos d’aquesta
matèria són molt cars, es va decantar per fer uns estudis que estiguessin relacionats amb aquesta
matèria, com és Publicitat i Relacions Públiques, a l’hora que la
seva autèntica vocació l’ha anat
aprenent de manera autodidacta.
Quan des de l’Ajuntament de
Blanes li van comunicar que havia guanyat el primer premi del
IV Concurs de Cartells del Concurs de Focs, l’alegria de David
Solé explica que va ser doble:
“Per a mi significa moltíssim haver guanyat el concurs, perquè la
meva autèntica vocació, el que
sempre m’ha atret des que era
petit, és el disseny gràfic. A més,

el cartell que he presentat és una convergència
entre l’amor que sento
per Blanes i per la meva
parella, l’Ivan, a través
de qui estic aprenent a
estimar aquesta població que ara m’ha donat
aquesta oportunitat de
començar a fer-me camí
en el disseny”.
La quarta edició del
concurs ha augmentat el
nombre de participants
en relació a l’any passat.
Així, aquest 2015 han
concorregut un total de
21 treballs, mentre que
al 2014 van haver 15 proCartell guanyador del concurs
postes. Quant a la seva
procedència, la més nombrosa el primer premi del Concurs de
ha estat Blanes, amb un total d’11 Focs de Blanes.
autors, seguida per 2 dissenys
Per poder apreciar totes les
provinents de Sant Hilari Sacalm. propostes que han participat
La resta de propostes han arri- al concurs d’enguany, l’Àrea de
bat des de Sant Feliu de Guíxols, Cultura i Festes de l’Ajuntament
Malgrat, Torroella de Montgrí, ha organitzat una exposició que
Sils, Pineda, Ripollet i Girona. aplegarà tots els cartells, inclòs el
Queda encara per esmentar un guanyador. La mostra es podrà
darrer cartell concursant que ha visitar a la Sala Municipal Gararribat des de molt més lluny: cía-Tornel del cèntric carrer AmItàlia. Curiosament val a dir que ple del 22 de juliol al 2 d’agost,
l’autor italià que l’ha presentat coincidint amb la Festa Major de
pertany a una empresa pirotèc- Santa Anna i el concurs de focs
nica que ha guanyat recentment artificials. yy

Participants al concurs 2015
blanes
Tres empreses de l’Estat espanyol i una d’italiana participaran
al 45è Concurs Internacional de
Focs d’Artifici de Blanes.
Actuaran les pirotècnies Fireworks Lieto (Itàlia); Caballer
FX-Global Focs (País Valencià);
Valecea-Pir (País Basc); i Accitana Maria Angustias (Granada)
guanyadora del primer premi els
dos darrers anys.
El certamen pirotècnic organitzat per l’Ajuntament de Blanes compta amb un pressupost
de 104.500 €, el mateix que l’any
passat.
La major part d’aquest pressupost es destina a la quantitat econòmica necessària per finançar la
participació de les empreses pirotècniques, que perceben 19.000 €
cadascuna per venir a fer el seu
espectacle. La resta correspon
als costos dels premis i obsequis

Castell de focs del 2014. Foto Quim Llorens

que es lliuren, així com a despeses d’organització que inclouen
aspectes com ara la vigilància, la
seguretat, el càtering, etc.
El nombre d’empreses que han
presentat una proposta per a participar és de deu, el mateix d’ara
fa 12 mesos.

Per segon any consecutiu, el
concurs inclourà la possibilitat
de poder participar com a jurat
popular després que al 2014 va
ser una de les principals novetats
que es van introduir desde l’organització. yy
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Pendents del TSJC

Judici al TSJC. Foto ACN

lloret de mar
Les defenses han demanat durant la primera sessió del judici
pel Cas Clotilde, anul·lar les in-

vestigacions policials i judicials
sobre un suposat entramat de
corrupció urbanística a Lloret de
Mar. Els advocats defensors al·leguen que les investigacions van

començar molt abans que una
autoritat judicial permetés interceptar trucades o fer seguiments,
i que es va fer una “prospecció
general” per intentar trobar algun fet il·lícit penal a l’empresari
rus Andrei Petrov, que la fiscalia vincula amb la màfia del seu
país. La petició l’estava analitzant
el Tribunal al tancar aquesta edició. Té de termini per a pronunciar-se fins al 30 de juny. L’interrogatori dels acusats es farà previsiblement el darrer dia de juny,
si el cas continua obert.
Entre els acusats hi ha Xavier
Crespo, Josep Valls, Pilar Gimeno, Joan Perarnau i Andrei
Petrov. La fiscalia acusa Crespo
de favors urbanístics a Petrov a
canvi de regals, viatges i patrocinis. yy

Renuncien a gestionar la
piscina olímpica
lloret de mar
Els gestors de la piscina de Lloret han renunciat a seguir portant-la. En el primer any de gestió han perdut més de 500.000
euros, quan la previsió era de
300.000. Tenien contracte fins
a l’any 2018. El nou ajuntament
haurà de definir la futura gestió,
que diverses fonts apunten podria ser municipal. Mentre no
hi hagi un nou gestor, la piscina
continuarà funcionant com fins
ara. La piscina es va inaugurar
a principi del 2014 després de
molts anys d’espera.

La piscina ha acollit els jocs Emporion aquest juny. Foto M.A. Comas

El Millor, segona força del
consistori lloretenc, va fer pública una nota on criticava el
govern en funcions per no haver

fet pública la renúncia abans de
les eleccions municipals, quan
en tenia coneixement des de
principis de maig. yy

Recta final
lloret de mar

Visita d’obres abans d’acabar el mandat. Foto M.A. Comas

Les obres de construcció de la
nova seu de la Policia Local i Protecció Civil de Lloret de Mar han
entrat en la seva recta final. El preu
de sortida va ser de 3,6 MEUR.
Es van presentar 21 empreses i
Copcisa va guanyar amb una proposta econòmica de 3,2 MEUR
i una sèrie de millores valorades en 555.000 euros. El termini
d’execució és de 61 setmanes. Les
actuals dependències han quedat
antiquades i petites pel servei que
s’ofereix a lloretencs i visitants els
365 dies de l’any. yy
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Vinomi: música i vi de la
DO Empordà

Música i color. M.A. Comas

Dissabte de festa a les Alegries. El paratge de les Alegries ha acollit la cinquena Nit de les Flors, amb un total de nou actuacions molt variades per atraure públic de tot tipus, des de famílies a jovent.
La celebració començà a dos quarts de set de la tarda amb música, màgia i circ. Per tancar la nit, l’organització va convidar dos
grups: Liar Desire i Super Cumbia i la Liga de la Alegria.
Tot plegat amenitzat per l’actor lloretenc José García. yy

Infecte

Institut reconvertit en escenari. Foto M.A. Comas

L’Institut Coll i Rodés ha estat l’escenari de la representació d’Infecte, en el marc del Lloret Espai Off. Les entrades es van exhaurir dies abans de la posada en escena.
Infecte, de la companyia Versus Teatre, porta a l’escenari sis actors joves.
L’obra s’adreça a tot tipus de públic, però sobretot s’hi senten
identificats els joves. El públic va pagar el que va voler en acabar
la funció, és a dir, es va fer servir el sistema de taquilla inversa. yy

Fi de curs

Una de les actuacions. Foto M.A. Comas

Un espectacle ha tancat el curs 2014-15 del Casal dels Jubilats de
Lloret de Mar. Hi va haver música, cant... en una trobada ja tradicional en el calendari del Casal. yy

Motis i Chamorro a Santa Clotilde. Foto M.A. Comas

lloret de mar
Entre juny i juliol passaran pels
jardins de Santa Clotilde formacions de l’escena musical catalana actual com Andrea Motis i
Joan Chamorro, Quart Primera o
Blaumut, entre d’altres.
Aquest festival ha sorgit de les
empreses Victori Produccions i
Zizagzug, i de l’Ajuntament de
Lloret, amb la intenció de dotar la
població d’una oferta musical de
qualitat, a l’aire lliure, a prop del
mar, i en contacte amb el patrimoni històric. I a la vegada, combinar-la amb els vins de la DO
Empordà. És per això que es van
escollir com a escenari d’aquest
festival els jardins noucentistes
de Santa Clotilde, abocats sobre
el mar, un espai emblemàtic per
a Lloret i els lloretencs.

El certamen, que ha programat
cinc concerts entre el 4 de juny i
el 16 de juliol, combina artistes
de diversos estils. El primer dels
concerts va servir per escoltar
Andrea Motis i Joan Chamorro.
El concert es maridà amb vi de
la Cooperativa Garriguella. Tots
els concerts es presenten amb
un maridatge de vi diferent, però
sempre de la DO Empordà.
La següent actuació anirà a
càrrec de Blaumut (18 de juny),
una de les formacions que més
sonarà aquest estiu, i que presentarà el seu nou àlbum d’estudi, “El primer arbre del bosc”.
També s’han previst les actuacions d’In Crescendo, guanyadors
del programa de TV3 Oh Happy
Day (2 de juliol), The Mamzelles
(9 de juliol) i Quart Primera (16
de juliol).

El Vinomi és una proposta que
“tant pot agradar als amants del
vi com als amants de la música en
general”, segons han manifestat
els organitzadors del festival, Xavier Victori i Joel Comas. També
afirmen que no pretenen fer la
competència als grans festivals
de la Costa Brava, sinó “oferir
experiències lligades als sentits,
ja que s’hi combina música, vi i
patrimoni cultural”.
L’experiència del maridatge
dels concerts i el vi es combinarà també amb la gastronomia,
gràcies als tastos que ofereix el
restaurant Freu. Tots els concerts
costen 20 €. També s’han previst
abonaments de 85 € per als cinc
concerts i de 50 € per a tres concerts. Les entrades per al festival
es poden adquirir en el web www.
festivalvinomi.com yy
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Cap de setmana teatral Estrenen un projector
de cinema digital
lloret de mar

Una de les propostes que va pujar a l’escenari. Foto M.A.Comas

lloret de mar
L’Aula Municipal de Teatre de Lloret,
que està formada per prop de 200 alumnes, ha clausurat el curs 2014/2015 amb
una sèrie de representacions teatrals que
es van repartir al llarg de tot un cap de
setmana. La nit del divendres i la nit del
dissabte va ser el torn de les actuacions
de l’aula d’adults. Mentre que durant tot
el diumenge, matí i tarda, es van programar les actuacions dels alumnes de l’aula
juvenil i infantil i dels alumnes de l’aula
de música.
Entre d’altres, es va representar l’obra
En nom de la llibertat. Sota la direcció
del seu professor, l’actor lloretenc Albert
Muntané, l’espectacle és un petit recull
fet per ell a partir de les obres de teatre
El diari d’Anna Frank, Bent, Mein kaft o
El gran dictador. Totes elles tenen un escenari en comú, l’època d’entre guerres,
l’ascensió del nazisme i les repercussions en els diferents grups perseguits per
aquests.
Una altra proposta va ser Medea, una
adaptació del clàssic d’Eurípides. Medea,

filla del rei de la Còlquida, traeix el seu
pare entregant-li el velló d’or a Jasó, el seu
amor. Finalment i després d’enfrontar-se
amb altres enemics arriben a Corint, on
el rei Creont farà casar Jasó amb la seva
filla Creüsa. Aquest casament provocarà
la ira de Medea que caurà a sobre del regne de Corint i fins i tot a sobre dels seus
propis fills. Medea és una adaptació del
clàssic grec d’Eurípides, un dels tragediògrafs més importants del món hel·lènic.
L’obra, dirigida pels professors de l’aula
d’adults, els lloretencs Paco Moreno i
Cristina Catalán, presenta una posada
en escena clàssica amb alguna inspiració
contemporània.

El pressupost per a la compra i instal·lació del projector al Teatre Municipal ha
pujat 90.000 €.
El dissabte 6 de juny es van programar
diverses projeccions amb la finalitat de
donar a conèixer el nou equipament a la
població. Al matí hi va haver una sessió
infantil amb la projecció de l’última pel·lícula del ninot de dibuixos animats Doraemon, Stand by me. Mitja hora abans de la
projecció Doraemon i el seu amic Nobita
van rebre a tots els nens i nenes de la població que es van acostar al teatre.
La sessió de tarda va incloure la projecció de Cap a mar, un documental que
narra la vinculació de Lloret amb el mar
i la seva història marinera a través de les

«L’Aula Municipal de Teatre
reuneix 200 persones de totes les
edats»
Tot el diumenge es va dedicar a les actuacions dels alumnes de l’aula de teatre
infantil i juvenil i als alumnes de l’aula
municipal de música que van fer les delícies de familiars, amics i amants del teatre
i la música en general. Després de l’estiu,
tornarà l’activitat. yy

Sessió infantil. Foto M.A.Comas

diferents sales del Museu del Mar. El documental es projectà en alta definició i
so 5.1.
La jornada es va tancar amb la pel·lícula Cinema Paradiso (1988, director Giuseppe Tornatore), una història d’amor
pel cinema. Narra la història d’un nen
d’un petit poble italià, on l’únic entreteniment que tenen és anar al cinema. Impressionat per les imatges en moviment,
Salvatore creu cegament que el cinema és
màgia; però un dia l’Alfredo, l’operador,
accedeix a ensenyar al nen els misteris i
secrets que s’oculten darrere d’una pel·
lícula. Salvatore va creixent i arriba un
moment en què ha d’abandonar el poble
i buscar-se la vida. Trenta anys després,
rep un missatge en què li comuniquen
que ha de tornar a casa. yy
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“Proximitat, participació i transparència”
A l’hora dels agraïments també va
tenir un record per l’anterior govern de Romà Codina i pels seus
companys de candidatura.

lloret de mar
Jaume Dulsat és el nou alcalde de
Lloret de Mar com a cap de la llista
més votada el dia 24 de maig. Tres
setmanes després (13 de juny) es
va constituir l’ajuntament 201519. En una sala de sessions plena
de gom a gom, els 21 regidors van
jurar o prometre el càrrec. Les versions utilitzades van ser diferents,
segons cada formació política representada, vuit en total.

«Caldrà, “escoltar,
sacrificar-se, fer més carrer
i menys despatx”. »

«Dulsat es proclamat
alcalde com a candidat
de la llista més votada
el 24-M»
A la segona part del plenari, es
va votar l’alcalde amb aquest resultat: 7 vots per Jaume Dulsat (CiU),
4 per Marc Fuertes (MILLOR),
3 en blanc, 2 per Jordi Orobitg
(ERC-Avancem), 2 per Xavier Rodríguez Pacios (ICV-EUiA), 2 per
Jordi Hernández (Ciutadans) i 1
per Paulino Gracia (En Lloret, sí se
puede). Els tres vots en blanc del
PSC, i el setè vot de Dulsat a càrrec
del PP. Com que cap candidat a alcalde no va aconseguir la majoria
absoluta de vots (11 o més vots),
automàticament es va proclamar

Dulsat rep la vara d’alcalde. Foto M.A. Comas

alcalde Jaume Dulsat.
En el seu primer discurs, el ja
nou alcalde de Lloret, destacava la
diversitat de formacions que configuren el plenari i assegurava que
“l’objectiu de tots ha de ser transformar Lloret en una gran ciutat, i
no parlo del tamany.”

Dulsat va destacar que vol ser
l’alcalde de tots els lloretencs i va
remarcar la renovació que hi ha
hagut “16 dels 21 regidors som
nous”. També va recordar que
l’encàrrec dels ciutadans a l’hora
d’anar ha votar ha estat “diàleg,
capacitat d’entesa i pactes”.

Va agrair als ciutadans que van
optar per CiU a les urnes, però
també a tots els altres que van escollir una altra formació. També va
agrair el suport de la seva família,
en especial la seva dona i els seus
fills, i va tenir un record pel seu
pare, “un lloretenc de tota la vida”.

Entre les claus de la seva manera de fer hi haurà “escoltar, sacrificar-se, fer més carrer i menys
despatx”. En aquests propers quatre anys, va afegir, “no mirarem el
passat, però el tindrem en compte”.
El nou ajuntament, segons Dulsat, “ha de potenciar la proximitat,
la participació i la transparència”.
Entre els objectius de futur, “definir quin model de turisme volem, però abans s’haurà de definir
el model de ciutat”. També, segons
Dulsat, caldrà estar al costat dels
més necessitats i donar una atenció especial als joves i a la gent
gran.
CiU comença el govern en minoria tot i que manté obertes les
portes a pactes amb alguna de les
formacions presents en el consistori.
El consistori lloretenc 20152019 ja ha començat a caminar. yy
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Plenari amb vuit formacions

Jaume Dulsat (CiU) Foto M.A. Comas

Marc Fuertes (MILLOR). Foto M.A. Comas

Antonio Lorente (PSC). Foto M.A. Comas

Regidors Lloret 2015-19
Lloret aquests darrers quatre anys
que ha perjudicat greument la
imatge de la vila.”
La tercera formació ha estat el
PSC, que ha passat de 4 a 3 regidors. El partit socialista, en tot
cas, havia acabat el mandat sense
representació al consistori perquè
tots els seus regidors formaven
part del grup mixt. El nombre de
vots perduts ha estat de 380.
ERC-Avancem, ICV-EUiA i C’s
han guanyat en aquests comicis,
vots i representació. ERC-Avancem ha passat de 702 vots a 1.101,
i d’1 a 2 regidors. ICV ha passat
de 763 a 934 vots i també d’1 a 2
regidors. L’increment més significatiu l’ha tingut C’s. Dels 102 vots
ara fa 4 anys, ha passat a 812 i dos
representants.
El PPC ha perdut pes en el consistori lloretenc. De 931 vots, ha
passat a 670, i de 2 regidors a 1.
“Lloret sí se puede” amb 614 vots
també ha entrat al nou ajuntament amb 1 regidor.
S’han quedat sense cadira a la
Sala de Plens la CUP de Jesús Elías

l’anàlisi - JOAN FERRER
Vuit de les deu candidatures que
es presentaven a Lloret de Mar a
les eleccions del 24-M van aconseguir representació al plenari
2015-19.
La llista més votada va ser CiU
amb Jaume Dulsat al capdavant.
Malgrat la victòria, hi va haver
una pèrdua de vots (393) i un
regidor (de 7 a 6). La mateixa nit
electoral, Dulsat destacava que “és
la quarta victòria consecutiva de
CiU en unes municipals a Lloret
de Mar, i això s’ha de valorar com
a positiu”. També remarcava que el
descens havia estat moderat tenint
en compte la davallada que havien
patit en d’altres pobles i ciutats.
La segona formació més votada ha estat el MILLOR, també
amb pèrdua de vots i regidors en
relació al 2011. En aquest cas, la
formació que lidera Marc Fuertes
ha perdut 2 regidors i 626 vots.
Fuertes manifestava una certa decepció amb els resultats, “tenint
en compte tot el que ha passat a

(375 vots) i Lloret Unida de José
Luis Blanco (319 vots).
Participació
Malgrat que Lloret té 40.000
habitants, pocs més de 20.000
podien votar. A Blanes, amb la
mateixa població, el cens era de
27.000 persones. Això s’explica
pel gran nombre de persones d’altres nacionalitats que resideixen
a la vila. Amb els països que hi
ha conveni, el ciutadà estranger
pot votar sempre que ho demani
prèviament per a ser inclòs en el
cens electoral. La petició s’havia
de fer el mes de gener, unes dates
molt allunyades de la cita amb les
urnes.
El 24-M van votar 10.468 persones, el que suposa un 52’48% del
cens. Aquestes xifres representen
un increment del 2’52% en relació
a les municipals del 2011.
Cares noves
Dels 21 regidors, només 5 hi
eren aquest darrer mandat. Es
tracta de Marc Fuertes (MI2369 (▼393)
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NOMBRE REGIDORS ELECCIONS MUNICIPALS

934 (▲171)
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Plens maratonians
Lloret de Mar ja fa temps que
comença els plens a les sis de la
tarda. En el darrer mandat, amb
sis formacions i el grup mixt,
nombroses sessions acabaven
passada la mitjanit. Ara, amb
vuit grups, caldrà fer un esforç
de síntesi o les sessions plenàries
poden ser molt i molt llargues.
Tot i que s’ha controlat el temps
de les intervencions, el control
era manual i això sempre allargava els torns de paraules. D’entrada, amb vuit grups, si tothom
esgota el seu temps, cada punt
pot durar prop d’una hora. Entre
govern i oposició hauran de fixar
les regles de joc dels propers quatre anys. yy
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LLOR), Jordi Orobitg i Joan Bernat (ERC-AVANCEM), tot i que
Bernat es va presentar amb el
PSC; Fco. Javier Rodríguez (ICVEUiA) i Enric Martínez (PPC).
Tots els regidors de CiU, el PSC,
C’s i “Sí se puede” debuten en el
càrrec aquest mandat.
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Acord PSC-CiU amb Lupiáñez d’alcalde
blanes
Miquel Lupiáñez i Zapata, candidat del PSC a les eleccions municipals del 24 de maig, ha estat proclamat nou alcalde de Blanes en el
ple de constitució del nou ajuntament celebrat el dissabte dia 13 de
juny al Teatre Municipal. A banda
dels quatre vots emesos pel grup
municipal socialista, el nou batlle
també va comptar amb el recolzament dels quatre regidors de CiU,
després que les dues formacions
van anunciar prèviament en roda
de premsa que havien signat un
pre-acord de govern, un acord que
esperen ampliar amb més regidors
els propers dies.
Per la seva banda, la resta de formacions polítiques que han obtingut representació municipal en els
comicis locals d’enguany van votar
als seus respectius caps de llista.
Així, EUiA-ICV-Pirates ho ha fet
per Joan Salmerón, ERC per Àngel
Canosa, C’s per Sergi Atalaya, Batega per Blanes per Jordi Urgell, la
CUP per Jaume Pujadas i el PP per
Salvador Tordera.
Com que cap dels candidats va
aconseguir la majoria absoluta (11
o més vots), Lupiáñez va ser proclamat alcalde per encapçalar la

Equip de govern que comença el mandat. Foto Yoyo

candidatura més votada el 24-M.
Nascut l’any 1961 a Narila, a l’Alpujarra granadina, va arribar a Blanes als 8 anys, i va créixer al barri
de Mas Enlaire durant la dècada
dels anys 70. Va ser un dels primers
alumnes en cursar els seus estudis
secundaris a l’Institut Serrallarga.

En l’àmbit polític, Miquel Lupiáñez es declara socialista de tota
la vida, i es va afiliar al partit l’any
1988. D’altra banda, des del 1999
ha format part de les llistes del PSC
de Blanes en totes les convocatòries municipals. Durant l’anterior
mandat ha estat el responsable de

les regidories d’Urbanisme i Obra
Pública, Recursos Tecnològics i
Participació Ciutadana a l’Ajuntament de Blanes.
Casat i amb dues filles, al llarg de
la seva vida ha estat membre actiu
del teixit associatiu blanenc col·laborant amb diverses entitats.

Tres setmanes de negociacions
La configuració del nou consistori, amb vuit formacions, obligava a negociar el futur govern i
durant tres setmanes es van plantejar diverses opcions. La que va
ocupar més minuts de converses,
propostes i contra propostes va
ser la d’un govern d’esquerres
format per PSC, EUiA-ICV-Pirates, ERC i Batega per Blanes.
Després de dues setmanes, però,
el PSC va agafar un altre camí
i va obrir converses amb CiU.
En un dia i mig es va signar un
preacord d’investidura i govern
que inclou 8 regidors i dues formacions polítiques. L’objectiu és
augmentar el nombre de formacions i regidors de govern per assegurar l’estabilitat dels propers
4 anys. En certs moments també
es va plantejar un acord entre
les tres formacions més votades,
PSC, EUiA-ICV i CiU, però, la
candidatura que encapçala Joan
Salmerón, en cap moment va voler parlar amb CiU.
En el ple de constitució la majoria de forces que s’han quedat a
l’oposició van lamentar que “malgrat que el poble havia deixat clar
que volia un canvi, tot continua
igual amb PSC i CiU al govern”. yy
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Blanes: Plenari fragmentat

Salmerón valorant els resultats. Foto Yoyo

l’anàlisi - JOAN FERRER
A l’hora de valorar unes eleccions, siguin municipals, catalanes o estatals, tothom tendeix
a fer-ne una lectura positiva. El
24-M no va ser menys. El PSC
parlava de victòria i CiU d’empat tècnic al capdavant, tot i que
totes dues formacions polítiques
havien perdut vots i regidors. A
la seu d’ICV-EUiA-Pirates l’alegria era molt més gran: s’havien
convertit en la segona força, havien guanyat més de 500 vots i
tenien el PSC, llista més votada,
a només 102 vots. També hi havia alegria a les seus d’ERC, C’s,
Batega per Blanes i CUP. De no
tenir representació, a tenir dos
regidors, hi ha una bon camí
recorregut. Al vuitè partit amb
representació, el PP, ja no es veia
tan clar i el seu cap de llista parlava de davallada i del que havia
afectat el desgast del govern central.
Des de l’any 1979, primeres
eleccions municipals, no hi havia hagut un triple empat en el
nombre de regidors entre les formacions més votades. En aquella

Lupiáñez al moment de votar. Foto Yoyo

ocasió van ser CiU, PSC-PSOE i
PSUC, tots tres grups amb sis regidors. Ara PSC, ICV-EUiA-Pirates i CiU, tenen quatre representants. No cal oblidar que la
majoria absoluta està situada en
11 regidors, i el plenari en té un
total de 21.
Si parlem de xifres concretes,
el PSC, del 2011 al 2015, ha perdut 2.000 vots i cinc regidors.
CiU ha perdut 370 vots i un regidor. EUIA-ICV ha guanyat més
de 500 vots –ara en té 2.510–, i
ha mantingut els quatre representants.
La quarta formació ha estat
ERC, de 446 vots el 2011, ha
passat a 1.711. El creixement de
C’s també ha estat notable, dels
398 vots d’ara fa quatre anys als
1.588 actuals. Batega per Blanes,
s’ha estrenat amb 1.521 vots.
La CUP ha passat de 622 vots
a 1.199. En aquest cas, malgrat
l’increment de vots, ha passat de
ser la cinquena força més votada, a la setena.
El PP ha perdut més de 600
vots i dos regidors. EL PDBPROA ha aconseguit 111 vots. El
2011 n’havia assolit 252. En les

dues ocasions ha quedat fora del
consistori.
Participació
En tota convocatòria electoral,
una de les primeres xifres que
s’analitza, en part perquè encara
no es tenen els resultats definitius, és la participació. Enguany
ha estat del 54,27% després
que exercissin el seu dret a vot
15.133 persones. Ara fa quatre
anys, la participació va ser del
50,84% amb un total de 13.965
votants. La mateixa nit electoral,
el fins ara alcalde Josep Marigó,
valorava positivament el creixement però assegurava que “no
n’hi ha prou”.
14 cares noves
Dels 21 regidors que formen el
plenari, només set repeteixen. El
PSC té tres veterans (Lupiáñez,
Laguna i Ramajo) i una cara
nova amb relació al darrer mandat, tot i que Pepa Celaya ja coneix prou bé la casa d’una etapa
anterior.
CiU només té un regidor veterà (Torrecillas). EUiA-ICV estan
al 50%, dos veterans (Salmeron

2612 (▼2000)
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Torrecillas dirigint-se als militants de CiU. Foto Yoyo
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Regidors Blanes 2015-19

NOMBRE REGIDORS ELECCIONS MUNICIPALS

1711 (▲1265)

446

Plens maratonians
Els plens municipals, si no es
modifica el ROM o els partits
fan un esforç de síntesi, seran
maratonians. Recordem que
cada formació té 5 minuts a la
primera intervenció de cada
tema, i un minut addicional
abans de la votació. Per tant, 6
minuts per 8 grups, 48 minuts,
als que cal afegir els cinc minuts
inicials de què disposa la persona que presenta el tema o moció. Si s’esgoten els terminis, un
ple amb cinc punts podria arribar a durar quatre hores. Si com
marca la normativa, s’ha d’acabar a la mitjanit, màxim a les
0.30 h, potser s’haurà d’avançar
l’horari de començar. A partir
d’ara, govern i oposició hauran
de marcar les regles de joc 20152019. yy
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files d’ERC, C’s, Batega per Blanes i CUP, tot són cares noves,
tot i que algun nou regidor, ja fa
força temps que seguia els plens
com a públic. El regidor del PP
(Tordera) ja porta quatre anys
en el consistori.
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L’hora dels adéus

Les eleccions a les escoles

Debat a l’institut Sa
Palomera

Els alumnes preguntant als candidats. Foto Yoyo

13 dels 14 regidors que han plegat. Foto Yoyo

blanes
14 dels 21 regidors de l’ajuntament de Blanes no repeteixen en
aquest mandat 2015-2019.
Els 14 regidors que han plegat
han estat: Josep Marigó, Lara
Torres, Sol Zamora, Manuel Verde i Xavier Marcos, tots cinc del
PSC; Josep Trias, Pilar Planella,
Ramona Marcó i Xavier Lozano,
de CiU; Paco Martínez i Amparo Ardanuy, d’EUiA-ICV; Celestino Lillo i Josep Llambí, del PP;
i Lourdes Fàbrega, regidora no
adscrita.
Tres dies abans de la constitució del nou ajuntament, com a la
resta de consistoris catalans, es va
tancar el mandat 2011-15. Com
marca la tradició, tots els regidors que deixen l’ajuntament van
rebre una reproducció de la font
gòtica, màxim guardó de la vila.
L’alcalde Josep Marigó, 16 anys
en el consistori, parlava d’un
mandat complicat i donava les
gràcies a tots els membres del seu

govern, “governar ha estat una
feina ingrata, duríssima. Ha calgut molta imaginació i esforç”.
La majoria de parlaments van
agrair a la família el suport rebut
i als tècnics municipals, la seva
feina. També hi va haver alguna petició pels nous regidors, i
algun retret. Aquest és el cas de
Lara Torres, 4 anys al consistori
com a independent al govern del
PSC, que va criticar la manera de
fer del responsable de l’Àrea d’Intervenció.
Lourdes Fàbrega, 16 anys a
l’ajuntament, actualment com a
regidora no adscrita, va demanar
al nou consistori que doni màxima prioritat a les persones, “els
partits i els càrrecs no poden estar per sobre de tot”.
Celestino Lillo (PPC), 12 anys
com a regidor, ha fet tasques de
govern i oposició. Va agrair especialment a la família el suport
rebut aquest temps.
Amparo Ardanuy (EUiA-ICV)
va parlar de “legislatura molt llar-

ga per les decisions dels governs
de Madrid, Catalunya i Blanes.
Som el poble dels barrufets, un
bon dia tot va quedar de color
blau”. També va assegurar haver-se sentit sola.
Per Xavier Lozano (CiU), “ser
regidor no té res a veure amb la
vida com a ciutadà. Molta gent
hauria de passar per aquí”.
Pilar Planella (CiU), va parlar
“d’acte de servei i va remarcar que
les coses no són tant fàcils de fer
com pot semblar des de fora”.
Francesc Xavier Marcos (PSC),
el més emocionat de tots, no entén com algunes noves formacions “no han volgut optar a ser al
govern des del principi”.
Josep Trias, 22 anys en el consistori, 4 com alcalde, no va assistir a l’acte per tenir un compromís com a responsable dels Serveis Territorials de Salut.
Una foto de família va tancar el
darrer ple del mandat, un mandat
que ha estat marcat per la crisi
econòmica a nivell global. yy

Des de fa uns quants anys, cada cop que hi ha eleccions municipals, l’Institut reuneix els candidats a l’Alcaldia de Blanes perquè
exposin les seves propostes als alumnes, uns joves que intervenen directament en l’acte interrogant als polítics sobre qüestions
del seu interès.
En el debat d’enguany hi van participar vuit dels nou candidats,
les vuit formacions que pocs dies després aconseguien representació al consistori 2015-19. yy

Eleccions al col·legi Santa
Maria

Campanya electoral dels alumnes del PSC. Facebook Manyanet Blanes

L’experiència didàctica l’ha dut a terme el Departament de Ciències Socials tot coincidint amb les Eleccions Municipals 2015.
Prenent l’actualitat política del moment, es pretenia aprofitar un
fet tan important com aquest, per acostar els alumnes de tercer d’ESO a la societat, a la vida política, al seu entorn i despertar-los la consciència democràtica.
Aquesta experiència didàctica els ha portat a conèixer la vida
política, els partits polítics, els candidats, els programes electorals del seu entorn més immediat, Blanes, d’una manera més dinàmica, competencial i enriquidora. En una de les classes es va
imposar ERC i a l’altra, CiU. yy
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Successos Lloret-Blanes

Operació antidroga

juny DE 2015

La fam no fa vacances
COMARQUES
140 supermercats, 39 poblacions gironines, entre elles Blanes i Lloret, han participat en
el recapte d’aliments d’aquest
mes de juny.

«Es van recollir
150 tones en dos dies»
Material confiscat. Foto ACN

La Guàrdia Civil amb l’ajuda de la Policia Local de Lloret de Mar
ha aconseguit detenir quatre persones, de nacionalitat espanyola
d’entre 25 i 55 anys, i desmantellar dos laboratoris on fabricaven
cocaïna. L’operació conjunta, anomenada ‘Escamarlà’, va arrencar el passat mes de novembre després que diverses investigacions policials descobrissin que un grup d’individus acostumaven a subministrar cocaïna en diversos locals de Lloret de Mar.
El passat dia 15 de maig els policies van registrar un habitatge i
tres garatges on van trobar un quilo de cocaïna, tres premses artesanals i 600 euros, entre d’altres elements. yy

L’objectiu d’aquest recapte
era recollir menjar per repartir
entre les persones necessitades
durant l’estiu ja que els magatzems del Banc dels Aliments
s’han quedat buits mentre s’espera que arribin els aliments
provinents de la Unió Europea,
segons explica el president del

Banc dels Aliments, Frederic
Gómez, “el que es va recollir
a l’hivern ja s’ha lliurat a les
persones necessitades i els aliments de la UE, no arribaran
fins el mes de juliol”.
El que es demanava principalment era oli, llet, conserves,
farina, sucre i cacau en pols.
Aquest recapte forma part de
la campanya La fam no fa vacances que per tercer any han
organitzat els quatre Bancs dels
Aliments de Catalunya per garantir un estoc d’aliments bàsics durant l’estiu. La campanya
es duu a terme gràcies a la col·
laboració de tot tipus d’organitzacions que coordinades pels
Bancs dels Aliments realitzen

Robatori amb força

Estat en que va quedar la persiana. Foto Aj. Blanes

La Policia Local de Blanes deté un dels presumptes autors d’un
robatori amb força en un establiment.
Els desconeguts van tallar la persiana i el vidre de la porta d’accés a un establiment de Ca la Guidó per poder entrar a l’interior
i van forçar les màquines escura-butxaques.
En el moment de la seva detenció l’home –de 25 anys, que respon a les inicials R.C.R. i té passaport de Romania i el seu domicili a Badalona-, duia al damunt una bossa de plàstic que contenia un total de 944’50 euros en monedes. yy

Un dels punts de recollida de Blanes. Foto Yoyo

activitats de tota mena per recollir aliments a favor d’una
entitat benèfica propera que és
la que s’encarregarà de repartir-los.

«1.700 voluntaris van
participar en el recapte
d’estiu»
Per aquest motiu el Banc dels
Aliments de Girona ha fet una
crida a escoles, associacions,
clubs esportius, empreses, entitats, corals, grups de teatre
i altres institucions i organitzacions que puguin estar interessades en col·laborar amb la
campanya organitzant una activitat a favor del Banc. yy
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Plaques fotovoltaiques i
carrils bici a l’Ecopropostes

Reconeixements escolars

Premis de Recerca Jove

Moment de rebre el premi

El Conseller d’Economia i Coneixement, Andreu Mas-Collell va lliurar al blanenc Adrià Frigola Racero un dels Premis Recerca Jove per fomentar l’esperit científic del jovent, pel seu treball de recerca “El motor Stirling” fet mentre cursava el segon
de batxillerat a l’INS S’Agulla el curs passat. Els guardons estan
dotats amb 750 €. L’Adrià, estudia en aquests moments el Grau
en Enginyeria Química a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). yy
Guanyadors de la 20a edició. Foto Yoyo

COMARQUES
El concurs de medi ambient de
Ràdio Marina ha arribat a la 20a
edició. Entre els guardonats hi
ha alumnes i centres escolars de
Malgrat de Mar, Blanes, Arbúcies
i Hostalric.
En la categoria de Batxillerat,
el treball guanyador porta per
títol Les plaques fotovoltaiques:
una inversió òptima per a l’Institut Montsoriu i el seu autor és
Arnau Funollet Borrell, de l’Institut Montsoriu d’Arbúcies. Es
tracta d’un estudi de la rendibilitat d’instal·lar plaques fotovoltaiques que cobrissin tota la banda
elèctrica a l’institut Montsoriu.
Tenint en compte l’elevat cost de
la instal·lació, es plantegen dues
alternatives. En 15/20 anys, es
podria amortitzar la inversió, ara

per ara elevada. L’amortització
també dependria de les normatives existents.
En la categoria d’ESO, el treball que s’ha emportat el primer
premi porta per títol Disseny
d’una xarxa de carrils bici a Malgrat de Mar i el seu autor és Xavier Pérez Moré, de l’Escola Sant
Pere Chanel de Malgrat de Mar.
En primer lloc, s’analitza la situació actual i, a continuació, es
presenten propostes de millora,
ampliació i connexió, en aquest
cas, amb els carrils bici de Santa
Susanna.
Els dos guanyadors van rebre
una tauleta digital i un trofeu.
Els accèssits de batxillerat han
estat per a Francesc Romero,
que ha fet un estudi de la Riera
d’Arbúcies; Carla Oms per un
treball sobre els residus dels pro-

tectors solars, i Arnau Rueda,
per un estudi sobre els bolets del
Montseny-Guilleries.
A ESO, s’han atorgat dos accèssits. Un per a l’Erola Aulet, que
ha fet un treball titulat Els arbres,
els nostres companys i l’altre, per a
Òscar Ortega, Musicologia aplicada a les plantes.
El Col·legi Santa Maria de
Blanes s’ha emportat el premi a
la participació.
El Jurat de la 20a edició de
l’Ecopropostes de Ràdio Marina està format, un any més, per
Martí Boada, Francesc Mauri i
Joan Pedrola, un jurat que ha estat el mateix en totes les edicions
del concurs.
En primer lloc, el Jurat ha destacat “la qualitat dels treballs presentats, premiats o no premiats,
aquest curs 2014-15”. yy

Un matemàtic de primer
nivell

Pere Pena Pujós al centre de la imatge. Foto INS Coll i Rodés

Pere Pena Pujós, alumne de l’Institut Ramon Coll i Rodés de
Lloret, ha estat seleccionat per representar Catalunya a la fase final d’Espanya del Fem Matemàtiques 2015.
Vic va acollir la Fase Final del Concurs Fem Matemàtiques. Els
tres primers classificats de cada categoria són seleccionats per
representar Catalunya a la fase final estatal.
En l’edició d’enguany, hi havia 11.000 alumnes inscrits a Catalunya. yy
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juny DE 2015

Jornades Gastronòmiques
del Suquet de Peix

Ballada country. Foto Yoyo

L’antic pavelló va acollir, un any més, l’homenatge a la gent de la
tercera edat. Hi va haver activitats durant dos dies amb nombroses actuacions i un emotiu homenatge a sis parelles que han celebrat els 50 anys de casats. La festa ha arribat a la 19a edició organitzada conjuntament amb el Departament d’Acció Social de
l’Ajuntament de Blanes, l’Associació de Pensionistes i Jubilats del
Casal Benet Ribas i la Llar de Jubilats de la Casa del Mar, amb la
col·laboració de l’Associació del Voluntariat Blanenc. yy

Romeria Rociera

Sevillanes al paratge del Vilar. Foto Yoyo

La Casa de Andalucía de Blanes va organitzar el 31 de maig,
la tradicional Romeria a El Vilar. Enguany s’ha celebrat la 22a
edició. Com cada any, anada al Vilar i jornada de convivència
acompanyats de la música, la dansa i la gastronomia de les terres andaluses. yy

1a Fira d’Antiguitats

Parades a la plaça 11 de Setembre. Foto Yoyo

Ha estat organitzada com a prova pilot per l’AAVV de Mas Enlaire. L’activitat s’ha pogut realitzar comptant amb la col·laboració de la Societat Civil Tot Antic SCP i l’Ajuntament de Blanes.
D’aquesta manera, al llarg de tota la jornada veïns i visitants, van
poder passejar-se entre una vintena de parades. yy

Foto de família el dia de la presentació. Foto Yoyo

blanes
Unes jornades que han arribat a la
vuitena edició i en les que hi participen 18 restaurants de Blanes
que, al llarg de tot el mes de juny,
ofereixen un menú que té com a
plat principal el suquet de peix. El
preu dels menús oscil·la dels 30 als
45 euros.
Els restaurants adherits elaboren
la seva versió del suquet de peix, ja
que aquest plat és una de les receptes de cuina marinera que admet
preparacions més variades amb
ingredients molt diversos. La base
és una bona picada, ja sigui fregida
o freda, i a partir d’aquí el peix que
es faci servir per completar el plat
fa que el suquet de cada restaurant
tingui un gust diferent.
Una de les novetats d’enguany, és
que totes les persones que facin el
menú reben una invitació per fer
una visita guiada a Blanes.
L’any passat es van servir més de
500 menús. Per segon any consecu-

tiu, el fulletó inclou tant els ingredients com les instruccions d’elaboració d’una de les receptes del
Suquet de Peix de Sa Palomera que
feien els antics mariners. El veterà
cuiner lligat a Blanes Toni Murcia
Torroella s’ha encarregat de nou de
rescatar de l’oblit una de les receptes que hi ha. Enguany es tracta del
Suquet de congre amb pèsols que,
segons explica, era un dels plats
preferits de l’escriptor Josep Pla.
Toni Murcia recorda que Blanes,
com a vila marinera i amb una activitat pesquera molt important, ha
recollit al llarg de la seva història
una rica diversitat gastronòmica,
però sense que hagi arribat a arrelar mai un plat típic específic.
Gran part d’aquesta gastronomia
s’ha transmès tradicionalment a
través dels menjars que feien els
pescadors quan anaven a feinejar
amb les barques d’arrossegament
o les de teranyina, amb fogonets de
carbó, reunits a la popa del vaixell.
Els restaurants adherits a la cam-

panya, així com els respectius xefs,
són: La Balma (Toni Marí); Can
Borrell (Manel Vegas); Can Bruno (Imma Travesa); Can Flores
(Pere Povill); Kiku (Kiku); Laia
(Rafael Domènech); La Llotja de
Blanes (David Simón); Sa Malica
(José Porcel); El Mirador del Port
(Jessy); La Nou (Juan Carlos Guerrero); Els Pins (Gabriel Peralta);
Las Salinas (Isabel Alves); Sentits
Lounge Restaurant (Òscar Vilà);
Síbaris (Miquel Diamant); Cava
Nit (Mònica Alemany); Can Ton
(Rafaela Gallardo); El Ventall
(Francesc Valiente); i Inèdit Lounge & Restaurant (Francisco Díaz).
Els patrocinadors de les vuitenes
Jornades Gastronòmiques del Suquet de Peix Sa Palomera de Blanes
són: Grup Ros, Font Vella, Hotel
Mar Ski (Samba Hotels) i el Patronat de Turisme Girona-Costa Brava. D’altra banda, es compta amb
la col·laboració del Jardí Botànic
Marimurtra, Cava Laviret i Cava
Ses Vernes. yy
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Busquen un donant de
medul·la òssia
LLORET DE MAR-blanes
La Yaiza -7 anys i veïna de Lloretté una de les anomenades malalties rares i necessita un transplantament de medul·la, segons explica la seva mare, Katrien Verduin.
La medul·la òssia és un material esponjós que es troba a l’interior dels ossos i és ric en cèl·lules
germinals o progenitores, és a dir,
la forma més inicial de les futures
cèl·lules de la sang, que quan maduren es converteixen en els eritròcits (glòbuls vermells), leucòcits (glòbuls blancs) i plaquetes.
Quan es produeixen malalties en aquest teixit es requereix
el trasplantament com a tractament. Consisteix en substituir la
medul·la “no funcional” per una
sana o “funcional”.
Fa unes setmanes, coincidint
amb una campanya de donació
de sang a Lloret de Mar, es van
aconseguir mostres de 394 possibles donants. Totes ja formen
part del REDMO, Registre Espa-

nyol de Donants
de Medul·la Òssia. De moment,
no n’hi ha cap
de compatible.
El dia 19, es farà
una nova campanya a Blanes.
Si hi ha un donant compatible,
després de fer les
proves prèvies,
les cèl·lules mare
s’obtenen en poques hores.
La
Katrien
Verduin ha estat recentment
a Girona per
buscar possibles
donants entre la
Guàrdia Civil. Si
Cartell de l’acte que es farà a Blanes
qualsevol altre
col·lectiu està disposat a oferir-se, tament de medul·la òssia són
la mare de la Yaiza, els hi oferirà l’edat, la fase de la malaltia, la
tota mena d’explicacions i detalls. disponibilitat d’un donant, si
Els criteris generals d’inclusió procedeix, i l’absència d’altres
en un programa de trasplan- malalties greus. yy

Fira dels Americanos 2015

Ambient de principis del segle XIX. Foto M.A. Comas

lloret de mar
Lloret de Mar ha tornat a fer un
viatge en el temps i durant el segon cap de setmana de juny ha
tornat a viure a principis del segle
XIX.
El programa de la Fira dels
Americanos ha tingut més de
60 propostes, com ara visites teatralitzades, tallers de balls, es-

pectacles, conferències, teatre o
animació en viu, entre altres activitats. Una de les propostes era la
visita teatralitzada al cementiri.
Entre les novetats, hi havia les
aportacions de l’Associació Cubanéate, formada per joves cubans residents a Catalunya. Van
organitzar conferències, un cicle
de cinema, monòlegs, animacions i concerts.

Tampoc va faltar a la cita el popular bar El Floridita, un establiment ubicat a l’Havana que gestionava el lloretenc Constantí Ribalaigua. Allà es van crear i donar
a conèixer els famosos daiquiris.
La majoria d’actes es van concentrar entre divendres i diumenge. El dijous, però, ja hi va haver
una xerrada de Joan Domènech i
una plantada de gegants. yy
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Dediquen les estores de 24è cicle musical
Corpus als 50 anys del CAU a l’Esperança
blanes

Detall d’una de les estores. Foto Yoyo

blanes
L’Associació d’Estores de Raval i
l’Agrupament Escolta i Guia Pinya de Rosa han treballat plegats
per al disseny i confecció de les
catifes que es van fer el diumenge
7 de juny.
Després dels mesos, setmanes
i dies previs de preparació de tot
plegat, l’activitat a peu de carrer
es va iniciar la tarda de dissabte, quan els nois i noies del Cau,
acompanyats dels seus monitors i monitores, van començar

la sempre entretinguda tasca de
dibuixar sobre l’asfalt del carrer. L’endemà diumenge, des de
primera hora del matí, es van
anar omplint els dibuixos amb
la matèria prima de les estores
de Corpus, principalment flors i
elements naturals.
A banda dels membres de l’entitat organitzadora i els membres
del Cau, com és tradicional s’hi
van afegir en la confecció de les
estores un gran nombre de voluntaris i voluntàries, petits i
grans, que plegats van treballar

de valent. La feina es va enllestir
cap al migdia, perquè tot plegat
culminés amb la processó de
Corpus que surt de l’Església
Santa Maria i fa un recorregut
per sobre de les catifes.
Des de fa més de 25 anys, el
barri de Raval segueix la tradició
popular de fer catifes de flors al
carrer pels voltants de la diada de
Corpus. L’art català de fer catifes
de flors, amb tota la seva singularitat, és avui tan important com
els més reconeguts a nivell europeu. yy

El cicle de Concerts de Música a
l’Esperança ha arribat enguany
a la 24a edició. Segons Josep M.
Guinart, portaveu de l’organització, amb el pas dels anys, l’organització ha canviat molt, “quan
vàrem començar, hi havia subvencions i patrocinadors. Amb
la crisi, tot funciona gràcies a la
bona voluntat dels músics i les
aportacions que fa el públic”.

Actuació de Blasco i Serra. Foto Yoyo

La primera actuació va anar
a càrrec de Daniel Lumbreras,
veu i guitarra.
Les altres propostes del cicle
van ser: Anxious Myopic Boy
amb “One man single Band”,
Halldor Mar amb la nova cançó catalana en anglès, i Anna
Blasco (veu) i Guillem Duet
(teclat).
Els concerts, com és habitual,
els divendres del mes de maig. yy
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El CD Blanes puja a 2a
blanes
Després d’una temporada llarga
i complicada –moltes lesions i
canvis de jugadors–, el conjunt
blanenc va superar l’Agullana en
els partits de promoció d’ascens.
A l’anada, van perdre per 2 a 1,
però a la tornada van guanyar per
2 a 0. A la Segona Catalana es trobaran, entre d’altres, el Tordera i
el Palafolls. Precisament l’equip
palafollenc va ser el campió del
grup 16 de la Tercera, el mateix
en què jugava el CD Blanes. El CF
Tordera, que va pujar ara fa un

Celebració de l’ascens. Foto Yoyo

any, ha mantingut la categoria.
El Blanes va perdre sis punts
als despatxos, que ha intentat recuperar durant tot l’any, però no

ha estat possible. Amb aquests sis
punts l’ascens hauria estat directe
i ja no haurien calgut els dos partits de promoció. yy

Campionat català de vela
Una de les regates. Foto Alfred Farré

blanes
El 41 Vila de Blanes Optimist Regata
perfila els Campions de Catalunya.
El campionat estava programat amb
un total de 12 regates. La climatolo-

gia va afavorir els participants.
Entre els actes programats durant el Campionat, s’ha dut a terme l’Assemblea anual de l’ACCIO
a les instal·lacions del Club i la
taula rodona: “I després de l’Opti-

mist? L’Europe, un gran pas”, amb
la presència entre d’altres de Paul
Depoorter, president de la IECU,
Natalia Via Dufresne, medallista
olímpica a Barcelona 92 i Atenes
2004, Pol Rivas, entrenador del CN
el Balís, llicenciat en Psicologia de
l’Esport, i el regatista juvenil Rafa
Rabasa. L’objectiu d’aquesta taula
rodona era recollir diferents punts
de vista sobre les prestacions i idoneïtat de l’Europa com a classe de
vela lleugera de transició, entre la
classe infantil Optimist i les classes
olímpiques. yy

Barcelona-Sant Sebastià
lloret de mar

Quatre membres del Club Ciclista
de Lloret, tots ells treballadors de
l’Ajuntament de Lloret, han participat en la prova de relleus Powerade MTB Non Stop Barcelona.
La prova consisteix a recórrer
la distància de 550 quilometres
entre Barcelona i Sant Sebastià en
un temps màxim de 50 hores. Els
participants Carles Sànchez, els
policies locals Àlex Baron i José
Ángel Martínez i el treballador
de la brigada Carles Moretones fa
temps que entrenaven per poder
afrontar aquest repte.

Tres dels quatre components de l’equip. Foto M.A. Comas

A la Powerade Barcelona–
Sant Sebastià, hi participen
unes 250 persones que confor-

men 60 equips. L’equip lloretenc va fer el recorregut amb
43h37m13s. yy

Tricelebració blaugrana
COMARQUES
Els seguidors del FC Barcelona estan
d’enhorabona. Aquesta temporada,
per segona vegada en la seva historia,
han pogut celebrar els títol de Copa,
Lliga i Champions. És el primer club
d’Europa que repeteix triplet. yy

Celebració pels carrers de Blanes. Foto Yoyo
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Jocs Emporion a Blanes i
Lloret
blanes - lloret de mar

Darrer esforç. Foto Yoyo

La Comissió d’Activitats Educatives Solidàries ha organitzat
aquest mes de maig la IV Cursa per la Pau. Hi ha participat els
alumnes de sisè de Primària de les escoles de Blanes. Alumnes
més petits també es van desplaçar fins el passeig de Mar per donar suport a la iniciativa. yy

Marxa solidària

Sortida solidària. Foto Yoyo

Organitzada per Oncolliga Blanes, la segona edició va reunir 460
persones, 160 més que ara fa un any. Tota la recaptació es destinarà a finançar els serveis que ofereix la Fundació Oncolliga Girona a través de la delegació blanenca, que enguany celebra el
seu primer aniversari. La Fundació Oncolliga té com a finalitat
millorar la qualitat de vida de les persones afectades de càncer i
de les seves famílies a les comarques de Girona. yy

Es tracta de les finals territorials
dels Jocs Esportius Escolars de
Catalunya, que inclouen 14 disciplines diferents i que han reunit
4.000 esportistes a les instal·lacions de Blanes i Lloret.
L’any passat, quan es van organitzar per primera vegada, es van
allotjar a Figueres, reunint uns
2.000 participants. Enguany, en
aquesta segona edició, s’ha doblat
el nombre de participants.
A Lloret de Mar es van disputar les competicions d’atletisme,
handbol, judo, natació, rítmica i
twirling. A Blanes els esports protagonistes van ser gimnàstica artística, bàsquet, cros, futbol 7, hiphop, hoquei, patinatge i voleibol.
Els Jocs Emporion pretenen ser
un punt de trobada dirigit tant als
joves esportistes com al públic en
general, a fi de promoure entre
els pares, mares i educadors una
major conscienciació de la importància de la pràctica esportiva

Tres partits simultanis al pavelló del Molí. Foto M.A. Comas

i els hàbits saludables. Durant la
presentació, el vicepresident de la
Diputació de Girona, Xavier Soy,
es referia a l’esdeveniment com “la
festa de tot l’esport gironí escolar,
que seria impossible d’organitzar
sense la implicació dels municipis
que acullen les proves”. Per la seva
banda, el representant territorial
de l’Esport de la Generalitat a Girona, Josep Pujols, remarcava que
la intenció dels jocs és “formar,
educar i divertir, més enllà de l’aspecte merament competitiu, i això
és el que els diferencia de la resta

de proves esportives”.
Precisament, en aquest mateix
sentit es pronunciava l’alcalde de
Blanes en funcions, Josep Marigó:
“Entre Lloret i Blanes hem après a
deixar de competir com a ciutats
i passar a compartir i, a més, com
administracions públiques que
som, tenim l’obligació de posar les
nostres instal·lacions a disposició
de l’ús públic”. Fa pocs mesos, els
alcaldes dels dos municipis van
signar un conveni de col·laboració
per a la utilització de la Ciutat Esportiva Blanes. yy

El Barça i el Racing Blanenc
guanyen el Pomares

Karateka internacional
Final Cadet. Foto M.A. Comas

lloret de mar

Homenatge dels companys. Foto Yeyo García

Alumnes i exalumnes, així com companys del karateka blanenc
Fernando López, li van retre un sentit homenatge amb motiu
d’haver rebut el Sisè Dan Internacional. El concedeix la ISKA
(International Shotokan Karate-Do Academy: Associació de Karate-Do Tradicional Japonès), un dels principals organismes internacionals amb seu a l’Estat espanyol que regula el Karate. yy

El conjunt blaugrana es va imposar a la final a l’Espanyol de la
categoria cadet (futbol 11) per
2 a 0. La final de consolació la
van jugar Athlètic Club de Bilbao i Vila-real. En categoria aleví (Futbol 7), el Racing Blanenc
va repetir victòria, en aquest cas
davant del CD Blanes.
El Memorial Juan Antonio Pomares va omplir el camp municipal de futbol amb jugadors de

les categories cadet i aleví amb la
participació de clubs com el Barça, l’Espanyol, el Vila-real, l’Athlètic Club, el Girona i el Lloret.
A la cloenda, lliurament de
trofeus i emotiu record per a
Pomi. Entre els assistents es van
sortejar samarretes signades per
jugadors de primera divisió dels
equips participants.
L’alcalde Romà Codina va
lliurar, en l’acte de presentació
del torneig, la medalla de Lloret
als organitzadors del Memori-

al Juan Antonio Pomares, que
enguany ha arribat a la vuitena
edició, amb prop de 700 participants, entre jugadors de futbol
base i acompanyants.
Romà Codina va voler agrair
la feina feta als responsables
del Memorial, iniciat arran de
la mort per un atac de cor de
Juan Antonio Pomares, mentre
jugava un partit de futbol l’any
2007.
Des d’aquest moment, ja es pensa en la 9a edició, la del 2016. yy
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II Trail Selva Marítima Memorial Carlos
Cabezas
blanes - tossa de mar
Organitzada pel grup Fondistes
Blanes, transcorre entre Tossa i
Blanes, resseguint la costa amb
un recorregut de 24 Km.
A partir d’ara la cursa també es
coneixerà com a Memorial Carlos
Cabezas, en record del membre
del Grup Fondistes Blanes que
va morir a finals del passat mes
d’abril mentre practicava el que
més li agradava, l’esport de muntanya, a la Serra del Cadí, segons
confirmava el president dels Fondistes Toni Rodríguez.
Abans que s’iniciés la sortida,
un familiar de Carlos Cabezas i
un dels membres del GRAE, els
Bombers que el van rescatar, van
adreçar unes paraules d’agraïment i record en la seva memòria. El mestre de cerimònies de
l’acte, Manel Padrós, també va
recordar un altre membre de la
gran família del Grup Fondistes
Blanes, José Sacristan, que va
morir fa uns dies víctima d’una
llarga malaltia.

Després de mantenir un intens
i emotiu minut de silenci, es va
fer un compte enrere per iniciar
la sortida de la prova des de Tossa
de Mar fins a Blanes, 24 Km.
El primer en creuar la línia
d’arribada va ser Javi Castro, del
Club Natació Mataró, amb un
temps de 2’07’20’’ en fer tot el
recorregut. La segona plaça la va
guanyar Pere Boadas, del Grup
Fondistes Blanes, que va invertir
3’45’ més. Per últim, el tercer lloc
ex-equo, va ser pels corredors del
Club Esportiu Tordera, Xavier
Gil i Carlos Galobardes, amb una
marca de 2’12’41’’.

«En el podi masculí hi va
haver atletes de Mataró,
Blanes i Tordera»
Per la seva banda, en la categoria de dones, la primera en arribar va ser Imma Boada, del Club
Olímpic Farners, amb un temps
de 2’38’25’’; el segon lloc el va assolir Lidia Ortega, del Dir Hispa,
que va invertir 2’45’26’’ en fer tot

Podi masculí. Foto Yoyo

el recorregut, i la tercera plaça la
va guanyar Sònia Solé, del Club
l’Aire, amb un temps de 2’47’13’’.
Després que el president del
Grup Fondistes Blanes, altres
membres de l’entitat, familiars de
Carlos Cabezas i el regidor d’Esports de l’Ajuntament de Blanes,
Xavier Marcos, van acabar de fer

el lliurament de premis i obsequis
als primers classificats, va arribar
un altre dels moments especials
de la jornada. Toni Rodríguez,
president del Grup Fondistes
Blanes, va lliurar al president
de la Fundació Amics Joan Petit
Nens amb Càncer, Joan Torner,
un taló de 500 € com a contribu-

ció solidària. I és que, a banda del
bon humor i bon ambient que va
presidir la II Trail Selva Marítima, la solidaritat també va ser-hi
present: 1 € del total de 18 € que
costava la inscripció a la prova
s’ha destinat com a donatiu a l’associació blanenca que té cura dels
nens amb càncer. yy
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L’AGENDA
LLORET. juny

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

Fins al 27

DIA 18
Casino Costa Brava · 20.30h
FESTIVAL ART I CULTURA
DE RÚSSIA A CATALUNYA

DIA 21
Teatre de Lloret · 21 h
MAMMA MIA
Espectacle grup Ins Rocagrossa

EXPOSICIÓ: MIGUEL
GELABERT. Linescapes.
Casa Saladrigas

Roca d’En Maig · 16-18 h
FESTIVAL BUEN VIAJE
Música i dansa

Camp Futbol El Molí · 9-14 h
CAMPIONAT DE CATALUNYA
DE FUTBOL PER A PARALÍTICS
CEREBRALS

VIII JORNADES
GASTRONÒMIQUES DEL
SUQUET DE PEIX DE SA
PALOMERA DE BLANES

DIA 23
Plaça Pere Torrent · 18-20.30 h
FESTIVAL FIESTALONIA
Música i dansa

EXPOSICIÓ COLLA DE
DIABLES SA FORCANERA
A la Biblioteca Comarcal

Plaça de la Vila · 20 h
ARRIBADA DE LA FLAMA
DEL CANIGÓ

Donació de sang
Biblioteca Comarcal

DIES 24, 25, 26
Plaça Pere Torrent · 17.3023.30 h
VII FESTIVAL INTERNACIONAL
FOLKLÒRIC
Música i dansa

REGATES. COSTA BRAVA
SUD CREUERS i TROFEU
ESTIU 2015.
Club Vela Blanes

Pl. Pere Torrent · 18 - 20.30 h
FESTIVAL FIESTALONIA
Música i dansa
Jardins de Santa Clotilde · 21 h
MÚSICA, VI I ESTRELLES:
BLAUMUT
Presentació nou disc
Pop català. Preu: 20 €
DIA 19
Plaça de la Vila· 18-23h
FESTIVAL ART I CULTURA
DE RÚSSIA A CATALUNYA
DIA 20
Pistes d’Atletisme · 9-21 h
ATLETISME: CAMPIONAT
CATALUNYA JUVENIL I
JUNIOR
Pavelló Esports El Molí · 9-21 h
TORNEIG FUTBOL
SALA FEMENÍ
DIA 20
10-21 h
MERCAT DEL VI I FORMATGE
Plaça de l’Església · 10-14h /
16-23h
DIA MUNDIAL DE LA
MÚSICA. GRAN MARATÓ
DE MÚSICA
Piano, música i cant. Sardanes
21 h
Casa del Mar, Fenals · 17-19 h
CANTADA POPULAR
D’HAVANERES
Plaça de la Vila· 19 h
FESTIVAL BUEN VIAJE
Música i dansa
Plaça Església Parroquial
de Sant Romà · 22.30 h
SARDANES COBLA
BISBAL JOVE

comarques. juny

blanes. juny

DIES 26-5/7
Platja Lloret · 9-18h
CAMPIONAT EUROPEU
D’HANDBOL PLATJA
Sand dance
DIA 27
Casa del Mar, Fenals · 17-19 h
CANTADA POPULAR
D’HAVANERES
DIA 27
Plaça de la Vila · 22.30 h
SARDANES COBLA
PRINCIPAL DE LLOBREGAT
DIA 28
Plaça de la Vila · 18-20.30 h
CONCERT BANDA
CHISLEHURST & SIDCUP
SCHOOL
DIES 28-30
Plaça Pere Torrent · 20-23 h
FESTIVAL
MUNDICULTURAS
DIES 28-30
Barri dels Pescadors · 22 h
FESTA POPULAR BARRI
PESCADORS
CANTADA D’HAVANERES
– CREMAT

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

De l‘1 al 30

Dies 18 i 19

Dies 20 i 27

DIA 20

FESTA DE LA DIVERSITAT I
MOSTRA GASTRONÒMICA
Plaça costat Pavelló

Dies 20 i 21

JORNADES DE COPES
CATALANES D’HANDBOLFINALS Ciutat Esportiva

Dia 22

XERRADA: LA ALEGRIA DE
VIVIR, amb Lila Lorenzo
Biblioteca Comarcal
19 h

Dia 23

FESTA REVETLLA DE SANT
JOAN
Barri la Plantera

Dia 24

13 FESTA DELS CONTES DE
SANT JOAN
Jardí Botànic Marimurtra
19 h

Dia 25

ESCALADA AL CASTELL DE
SANT JOAN
Grup Fondistes Blanes
Sortida passeig de Mar
19.30 h
Club de Lectura infantil
LA NENA NOVA de Macy
Rudo
Biblioteca Comarcal
17 h

Del 26 al 28

FESTES DEL BARRI DEL
RACÓ D’EN PORTAS

Dia 27

SOPAR SOLIDARI per la
parròquia de Sant Pau de
Dapaong (Togo)
Placeta entre av. Francesc
Macià i c. Isaac Albèniz
19 h

Dia 28

REVETLLA DE SANT PERE
Associació de Pensionistes i
Jubilats de Blanes
Plaça d’Espanya
a partir de les 17.30 h

Dia 29

XERRADA ORGANITZATZE
amb Pilar Auguet
Biblioteca Comarcal
19.00 h

Dia 18
Calella
Festa de l’Esport de la Minerva
9h
Zona esportiva La Muntanyeta
Xerrada de nutrició: Alimentació
immunològica
9.30 h
Local d’Oncolliga
Club de lectura històrica
10.30 h
Biblioteca Can Salvador de la Plaça
Sreamin’ Festival
20 h a 5 h
Fàbrica Llobet Guri
Pineda
Taller-Concert: Tubs del món
18 h
Biblioteca Serra i Moret
Malgrat de Mar
Concert de guitarra clàssica
10 h
Biblioteca La Cooperativa
Dia 19
Calella
Presentació conjunta:
Lletraferides i l’Abanderat
19 h
Al Pati de la Biblioteca
Screamin’ Festival
20 h a 5 h
Fàbrica Llobet Guri
Pineda de Mar
Taller: Aprendre a emprendre
18 h
Biblioteca Serra i Moret
Taller d’autoestima: Artesania de
l’amor
19 h
Biblioteca de Poblenou
Tordera
Festes veïnals: Sant Andreu, Sant
Jaume i Mas Martí
A la pista coberta
Tot el dia
Palafolls
Festival 4djazz
21.30 h
Teatre Municipal
Cloenda Futbol Sala
Matí i tarda
Palauet
Dia 20
Calella
Capital de la sardana: Web
Confederació Sardanista de
Catalunya
18.30 h
Casal l’Amistat
Capital de la sardana: Concurs de
colles (bàsic)
22 h
Passeig M. Puigvert
Screamin’ Festival
20 h a 5 h
Fàbrica Llobet Guri
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Festival de Patinatge Artístic
21 h
Zona esportiva La Muntanyeta
8a Marxa Nocturna de Calella
21 h
Camp de Futbol de Mar
Pineda de Mar
Festa Major de Poblenou
Pl. del Sol, C/ Cervantes, C/ Rius i
Taulet i Pl. Nova
III Trobada de Feres
19 h
Poblenou
Concert teatralitzat: Amadeus
1791
22 h
Espai Sant Jordi

Santa Susanna
Concert de fi de curs de l’Aula de
Música
18 h
Al Local Social
Audició de sardanes
19.30 h
Plaça Catalunya
Palafolls
Cloenda Futbol Sala
Matí i tarda
Palauet
Fi de Curs escolar
10 h
Escola Ferreries

Revetlla de Sant Joan
21 h
Plaça del Carme
Revetlla de Sant Joan
21 h
Pistes de Pinemar
Tordera
Festes veïnals: Sant Andreu, Sant
Jaume i Mas Martí
A la pista coberta
Tot el dia
Revetlla de Sant Joan: Arribada
de la flama i sardanes
22 h
Plaça de l’Església

Tordera
Festes veïnals: Sant Andreu, Sant
Jaume i Mas Martí
A la pista coberta
Tot el dia

Dia 21
Calella
Festa de l’arrossada de Pequín
9h
Plaça d’Espanya
Capital de la sardana: Audició
19.30 h
Passeig M. Puigvert
Pineda
Festa Major de Poblenou
Pl. del Sol, C/ Cervantes, C/ Rius i
Taulet i Pl. Nova
Missa rociera
10 h
Barri Les Creus
Processó marinera
12 h
Platja dels Pescadors
Suquet de pescadors
14 h
Pl. Sant Pere Pescador

Nits d’Estiu Calella: Joan Dausà
22 h
Far

Festa i cinefòrum
20 h
C/ Maragall, 19
Tordera
Festes veïnals: Sant Pere
A la pista esportiva
Tot el dia

Festival de dansa oriental
18.15 h
Teatre Municipal

Aniversari Ràdio Palafolls: Hotel
Cochambre
22.30 h
Plaça de Poppi

Dia 26
Calella
Conferència: Narrativa nordamericana actual
19 h
Al pati de la Biblioteca

Presentació: Al terrat a l’hora
calenta i altres relats
20 h
Biblioteca Serra i Moret

Festa: Nit d’oracles
Matí i tarda
C/ Major

Shopping Night
Fins a mitjanit
Comerços del poble

Festival CINEMART
Sala Multiespai Biblioteca Serra i
Moret

Pineda
Festival CINEMART
Sala Multiespai Biblioteca Serra i
Moret

Palafolls
Cloenda Futbol Sala
Matí i tarda
Palauet

Sortida al castell de Palafolls
21 h
Gespa Joaquim Ruyra

Dia 25
Calella
Club de novel·la històrica
10.30 h
Biblioteca Can Salvador de la Plaça
Pineda

Malgrat de Mar
Ofrena floral a la sardana
13 h
Monument a la sardana
Ballada de sardanes
19.30 h
Plaça Anselm Clavé
Dia 22
Calella
Campanya de donació de sang
Matí i tarda
Rierany dels Frares
Pineda
Festa Major de Poblenou
Pl. del Sol, C/ Cervantes, C/ Rius i
Taulet i Pl. Nova
Lectura assistida amb un gos
18 h
Biblioteca Serra i Moret
Dia 23
Calella
Sant Joan: Rebuda de la flama del
Canigó
20 h
Passeig M. Puigvert

Revetlla de Sant Joan
21 h
Local Social Mas Carbó

Palafolls
Festival 4djazz
21.30 h
Teatre Municipal

Malgrat de Mar
Arribada de la flama del Canigó
19.30 h
Monument a la sardana

Malgrat de Mar
Festa d’estiu de l’av. Llevant
17 h-21.30 h
Esplanada Pavelló Germans Margall

Revetlla de Sant Joan
21.30 h
Casal de jubilats

Dia 27
Calella
2a Marxa de resistència La Llopa
(56 km)
7h
Riera Capaspre

Revetlla de Sant Joan: Sopar i ball
22 h
Plaça Xesco Boix
Dia 24
Pineda
Festa Major de Poblenou
Pl. del Sol, C/ Cervantes, C/ Rius i
Taulet i Pl. Nova
30a Mostra de coques casolanes
17 h
Plaça de les Mèlies
Castell de focs artificials
23 h
Platja de Poblenou

Pineda
Festa Major de Poblenou
Pl. del Sol, C/ Cervantes, C/ Rius i
Taulet i Pl. Nova

Tordera
Festes veïnals: Sant Andreu, Sant
Jaume i Mas Martí
A la pista coberta. Tot el dia

Revetlla de Sant Joan
20 h
Platja dels Pins

Malgrat de Mar
Concert: Carrick Academy
17 h
Plaça Anselm Clavé

1a Marxa La Llopa Petita (32 km)
8h
Riera Capaspre
Fira del renaixement
10 h-21 h
Centre històric
16è Scooter Meeting
12 h-20 h
Passeig M. Puigvert
Cheapstock 2015: Mostra de
cultura underground
16 h
Pati de l’Ós
Revetlla de Can Xena
21 h
C/ Església
Pineda
Festival CINEMART
Sala Multiespai Bibl. Serra i Moret

Festa d’estiu
Tot el dia
Can Xaubet
Revetlla
21 h
Pistes de Pinemar
Lliurament de premis Cinemart
21 h
Sala Multiespai Biblioteca Serra i
Moret
Lliurament de premis Concurs de
Guions de Curtmetratges
21 h
Sala Multiespai Biblioteca Serra i
Moret
Tordera
Festes veïnals: Sant Pere
A la pista esportiva
Tot el dia
Palafolls
Mostra d’art Fisures
11.30 h
Dia 28
Calella
Fira del renaixement
10 h-21 h
Centre històric
Campanya de donació de sang
10 h-14 h
Rierany dels Frares
Pineda
Festival CINEMART
Sala Multiespai Biblioteca Serra i
Moret
Tordera
Festes veïnals: Sant Pere
A la pista esportiva
Tot el dia
Palafolls
Festival de patinatge
Palauet
Malgrat de Mar
Festa de Sant Joan i Sant Pau
19.30 h
Plaça Anselm Clavé
Sardanes
20.30 h
Plaça Anselm Clavé
Dia 29
Palafolls
Club de lectura
20 h
Biblioteca Enric Miralles
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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

SUQUET DE PEIX
Ingredients PER A 4 PERSONES
• Brou de peix
• Rap
• Lluç
• ½ kg de sèpia o calamars
• ½ kg d’escamarlans
• ½ kg de musclos
• ½ kg de cloïsses
• 4 patates
• 1 ceba
• 1 pebrot verd
• ½ pebrot vermell
• 2 cullerades de polpa de nyora.
• 1 copa de brandi (vi cremat)
• Oli d’oliva, sal i pebre
PER A LA PICADA
• 50 g d’ametlles
• 4 grans d’all
• 2 llesques de pa
• Uns brins de safrà.
• Julivert

PREPARACIÓ
Comencem obrint els musclos i les cloïsses al vapor; el
brou de bullir-los, el colem i l’aprofitem per al guisat.
Fem un sofregit amb la ceba, el pebrot vermell i verd i el tomàquet ratllat. Quan sigui tot ben cuit , hi afegim una mica
de brou de peix i ho triturem. A continuació, reservem.
En una cassola hi posem 3 o 4 cullerades d’oli, fregim els
grans d’all i les llesques de pa. Ho posem al morter, juntament amb les ametlles, el julivert i uns brins de safrà. Fem
la picada.
A la mateixa cassola, posem els escamarlans amb una mica
de sal, hi donem unes voltes i reservem.
Afegim la sèpia o calamars, ho deixem fregir uns minuts i, a
continuació, hi afegim les patates tallades a trossos grans,
2 cullerades de polpa de nyora i la copa de brandi. Seguidament, el sofregit, la sal i el pebre. Cobrim amb el brou de
peix i hi afegim la picada.
A mitja cocció de les patates, afegim el rap i el lluç. Uns 10
minuts abans d’acabar la cocció hi posem les cloïsses, els
musclos i els escamarlans.
Ha de quedar amb bastanta salsa; està deliciosa per menjar amb pa!

Manoli Bustamante Bustamante
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Farmàcies de guàrdia
BLANES

LLORET DE MAR
Adreces i telèfons

Juny
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

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

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

FARMÀCIA ADELL
C. Muralla, 36
Tel. 972 330 491
FARMÀCIA PUJOL
Pl. Ntra. Sra. del Vilar, 6
(Pl. Església dels Pins)
Tel. 972 330 465
FARMÀCIA OMS
C. Nou, 8
Tel. 972 352 459
FARMÀCIA BARTRINA
Av. Joan Carles I, 4
Tel. 972 331 978
FARMÀCIA SUREDA-CASAMOR
Pg. de Dintre, 3
Tel. 972 330 069
FARMÀCIA RAMON
Av. Vila de Madrid, 17
Tel. 972 334 403
FARMÀCIA TURON
Ca la Guidó, 7
Tel. 972 334 701
FARMÀCIA MORELL
Av. Catalunya, 10 (La Plantera)
Tel. 972 337 445
FARMÀCIA GUILLEM
Av. dels Pavos, 30 esc. B, L-3
Tel. 972 351 150
FARMÀCIA GRIMA
C. Giralda, 3 (Mas Borinot)
Tel. 972 337 010
FARMÀCIA ALTIMIR
Av. Europa, 27
Tel. 972 355 000

Adreces i telèfons

Juny
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

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

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
m. cabañas
j. martínez
fàbregas

A partir de les 12 de la nit, S’ha de
trucar abans a la Policia Local
(t. 972 358 666) i s’ha de portar la recepta.

FARMÀCIA BASTÈ
Camí de l’ Àngel, 22
Tel. 972 371 075
FARMÀCIA CÀNOVES
C. Sant Pere, 76 B
Tel. 972 367 960
FARMÀCIA M. TALLADA
C. Just Marlès, 5
Tel. 972 372 868
FARMÀCIA BORRÀS
C. M. Aurèlia Campmany, 2-4
Tel. 972 377 403
FARMÀCIA LLADÓ
Av. Passaperas, 17-23
Tel. 972 376 412
FARMÀCIA A. MARTÍNEZ
C. Sant Pere, 6
Tel. 972 364 379
FARMÀCIA PERPINYÀ
C. Joan Baptista Lambert, 34
Tel. 972 365 877
FARMÀCIA C. CABAÑAS
Av. Amèrica, 27
Tel. 972 365 798
FARMÀCIA MAZÓ
C. Venècia, 75
Tel. 972 366 155
FARMÀCIA M. CABAÑAS
Av. Just Marlès, 66
Tel. 972 365 796
FARMÀCIA J. MARTÍNEZ
C. Emili Martínez Passapera, 9
Tel. 972 346 187
FARMÀCIA FÀBREGAS
Ctra. de Vidreres, 123-A
Tel. 972 362 206
FARMÀCIA E. TALLADA
Av. Catalunya, 6
Tel. 972 369 303
FARMÀCIA I. ESPINET
C. del Carme, 46
Tel. 972 365 047
FARMÀCIA MASETE
C. Valentí Almirall, 12
Tel. 972 362 371
DE 8.30 h A 22 H

economia local

Blanes 12, tres dies carregats de propostes

Degustació de peix a Es Portal. Foto Yoyo

Guanyadors dels vals de compra. Foto Yoyo

blanes
L’objectiu de la campanya continua sent l’inicial, promocionar i posicionar el municipi com a ciutat comercial, turística i cultural de la Costa Brava. Per això, es comptà amb la participació
de 140 empreses i serveis adherits i més de 70 activitats de tota mena. Tot això, a banda dels productes, activitats, espectacles, serveis i àpats que hi va haver, a preus i ofertes especials
durant tots tres dies, des del divendres 5 fins al diumenge 7 de juny. Un dels actes més concorreguts va ser el sorteig de 3.000 € repartits en 12 vals de compra de 250 € cadascun, a gastar
en les botigues de l’ABBC adherides a la campanya. Va ser la cloenda d’una Shopping Night molt animada i amb preus molt i molt especials. yy
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PUNTS DE DISTRIBUCIÓ DE LA MARINA
12	BIBLIOTECA COMARCAL
Avinguda de Catalunya
13 PASTISSERIA MARINA
Avinguda de Catalunya
14 FARMA SALUT
Avinguda Europa
15	TOTCARN
Avinguda Europa
16 ESCOLA SAFA
Carretera de l‘Estació
17	RÀDIO MARINA
Ca la Guidó
18 FARMÀCIA TURON
Ca la Guidó
19	CIUTAT ESPORTIVA BLANES

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

L L O R E T

9

8
5

7

15
6

4
3
1

11
12

entreteniments

19

18

15
16
23
14

25

10 9
8

24

22

5

12
4

1

6
2

3

11

22

13

17

26

28 27

18

14

19

7

16 17

10
20

20

13

20	CAPRABO
Carrer Ses Falques
21 E.S. SARAS
Avinguda Europa
22 PASTISSERIA GUTIÉRREZ
Guilleries / Cantonada Ter

21

21

2

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 Jordi Tosas (guia de muntanya)

“Hi ha zones del Nepal que han desaparegut
completament”
Joan Ferrer i Bernat

7.000 metres. Tot nevat i veient a
l’horitzó el desert.

L’alpinista blanenc Jordi Tosas ha
passat tres setmanes al Nepal ajudant a la reconstrucció del país
després dels devastadors efectes
que han generat els terratrèmols.
Jordi Tosas, fent equip amb Kilian
Jornet, tenia previst desenvolupar
un projecte a l’Everest. Van arribar
a Katmandú dos dies després del
terratrèmol i van decidir canviar
els plans per ajudar a identificar
víctimes, atendre els ferits i restablir camins entre pobles que havien quedat aïllats. El seu projecte
ha quedat ajornat fins a l’agost del
2016. Ara, les prioritats són unes
altres.
Jordi, quan arribes a Katmandú,
que et trobes?
La capital té zones afectades, però
moltes d’altres estan bé. Només
sortir a l’extraradi, ja veus moltes
cases a terra i, si t’acostes a algunes valls, cas de la de Lantang –la
que més conec–, no hi ha absolutament res. Els efectes han estat
devastadors. Els pobles no hi són
i el paisatge ha canviat completament. Costa reconèixer.
El Nepal és un país pobre. Per
tant, podem dir que plou sobre
mullat?
Plou i plourà sobre mullat. M’explico. Aquesta catàstrofe de grans
dimensions castiga un país pobre
que passava per una certa bonança després de la Guerra Civil. Ara
ha quedat greument afectat, però
des del 15 de juny al mes de setembre hi haurà l’època dels monsons que farà malbé el poc que
queda. Els camins reconstruïts
tornaran a desaparèixer, els cultius es faran malbé...
En tres setmanes, les tres perso-

Operacions de rescat

Jordi Tosas i Kilian Jornet al Nepal. Foto Seb Montaz

nes que anàveu juntes que vàreu
poder fer?
Nosaltres hi vam arribar per lliure i la primera setmana ens vàrem
dedicar a identificar cadàvers,
buscar desapareguts, ajudar a les
persones ferides i a les que s’havien quedat sense res. Va ser molt i
molt dur.
Les altres dues setmanes, en contacte amb d’altres ONG i organismes que treballaven a la zona,
les vàrem dedicar a reconstruir
camins. Ens portaven en helicòpter a llocs aïllats i treballàvem per
tornar a connectar les poblacions
de les valls. La gent, però, tenia
molta por i no volia sortir del seu
lloc de residència habitual.
Objectius a curt termini?
Que es recuperi certa normalitat
de vivenda. Això vol dir que dues
o tres famílies tinguin un plàstic
per poder-se protegir de les pluges. Després, reconstruir les cases
amb el material que està pel terra
dels habitatges que han resultat
afectats pels seismes. Cases, que

no oblidem, són barraques de
fang i fusta.
Amb això, però, no n’hi haurà
prou. Cal definir línies de reconstrucció de camins, de conreus,
ramaderia... Després de l’època
monsònica arriba el turisme de
tardor. Si no el poden atendre,
perdran molts diners i serà molt
complicat tirar endavant. Hi ha
feina a fer durant uns quants anys.
Com es pot ajudar?
Hi ha moltes entitats amb projectes similars al nostre que treballen sobre el terreny i que poden
canalitzar els diners que es recullin. (Durant la seva curta estada
a Blanes, va oferir una xerrada explicant la situació i es van recollir
més de 2.500 euros. La xerrada
informativa estava organitzada
pel Club Karate-Do Blanes amb el
suport del Grup de Muntanyencs
de Blanes i el Càmping La Masia). Les persones interessades en
col·laborar en aquests projectes
es poden posar en contacte amb
mi a través de Facebook: Jordi

Camins tallats

Tosas Guia de Montaña. També
estic preparant un viatge d’esquí
de certa dificultat al Nepal. Obert
a professionals, empreses i grans
marques amb l’objectiu de recollir
diners per poder ajudar en la reconstrucció del país.
Jordi, fins ara hem parlat de l’actualitat que ens marca el Nepal.
També m’agradaria mirar una
mica enrera. Com pot un noi de
costa sentir-se tan atret per la
muntanya?
Jo sempre ho dic. Tinc el cor ocupat per la muntanya i les venes pel
mar. Tot va començar als 9 anys
quan al col·legi vaig veure un reportatge del Nepal; em va robar
el cor. Primer va ser el Montseny,
després els Pirineus i, amb el pas
dels anys, muntanyes i projectes
arreu del món. En tot cas, sempre
necessito tornar a Blanes, veure el
mar, l’horitzó.
El millor moment?
N’hi ha molts (pensa). Em quedo
amb un, una posta de sol al K2 a
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El més complicat?
Al Nepal, el 1999. Anava amb el
Jordi Corominas. Un allau de pedres amb va trencar la cara. En
Jordi em va treure d’una paret. Va
trigar 9 hores. Jo no recordo res.
De Katmandú a Barcelona. Vaig
passar setmanes a l’hospital. Em
van posar 8 plaques i 28 cargols
a la cara per poder-la reconstruir.
Quan vas a la muntanya, què és
el més important?
Saber on són els límits. Aprendre
a dir prou. No estem sonats, com
es pensa molta gent. No busquem
el risc, vivim amb el risc. Tothom
viu el risc d’una manera o altra.
La vida sempre acaba amb la
mort. A la nostra societat parlar
de la mort és un tema tabú. Jo l’he
viscut de moltes maneres. He perdut molts amics.
Jordi, per acabar, que et diuen
tres noms. El primer, Blanes.
És a casa, la platja, la seva gent.
Benasc.
Una vall especial. El meu camp
base.
Katmandú.
Més que Katmandú, el Nepal. La
meva segona casa. Hi tinc molts
amics, són part de la meva família. Hi vaig anar de molt jove. Hi
he viatjat 28 vegades. M’hi quedaria.
Tres dies a Blanes, tornada a Benasc i posteriorment, viatge a
Chamonix, l’actual centre de treball. Aquesta és la vida d’en Jordi
Tosas, ara especialment dedicada
a ajudar als ciutadans del Nepal. yy

