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Blanes resol el litigi dels Padrets

Cursa de Nadal

Es tracta de dues finques que en el Pla General del 1981 es van qualificar de zona d’equipaments. Per compensar els propietaris se’ls va oferir unes parcel·les del Pla
Parcial de Pinya de Rosa i del veïnat de la Plantera. Pinya de Rosa va quedar protegit per llei i tampoc s’ha desenvolupat urbanísticament. Els propietaris van decidir portar el cas als jutjats. Més informació p. 3

Serà el dia 27 de desembre

esports p. 25

Solidària a Lloret

Festes solidàries
El pessebre, els Pastorets, les activitats infantils, els dinars en família, els carrers il·luminats, l’arribada dels Tres
Reis són alguns dels ingredients d’aquestes festes. Per a persones que viuen soles o que han perdut un ésser
estimat, seran uns dies especialment tristos. Són les dues cares d’unes dates amb molta tradició al darrere. La
proximitat de les festes nadalenques, en tot cas, suposa la posada en marxa de diferents campanyes solidàries.
Un any més, la resposta de la societat civil –entitats i particulars– ha estat a l’alçada de les circumstàncies. Hi
ha moltes persones necessitades i molt camí per recórrer en el camp de la investigació.

Passeig Verdaguer de Lloret. Foto M.A. Comas

Tot va començar el darrer cap de setmana de novembre amb una nova edició del Gran Recapte 2015.
La Marató de TV3 ja fa molts anys que ha passat a ser La Marató de tot el poble català. Entitats culturals,
empreses, clubs esportius, AAVV, escoles i instituts... treballen durant setmanes per aconseguir que any rera
any la recaptació sigui tot un èxit. Una altra de les campanyes més arrelades en aquestes dates és la que posa
en marxa la Creu Roja per aconseguir que aquestes festes, “Cap nen es quedi sense joguina”. P. 14
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L’Editorial
Els Padrets
El que ara se’n diu Els Padrets, correspon a el Puig d’en Lladó, turó
de poca alçada que acaba al sud amb el penya-segat que hi ha sobre
el barri de s’Auguer de Blanes. El nom actual de Padrets li ve d’una
edificació propietat dels “Padres de la Sagrada Família”.

Blanes i Lloret de Mar amb el
Projecte Rossinyol
pants de les escoles Pere Torrent i
Pompeu Fabra i dels instituts Rocagrossa i Institut-Escola Lloret de
Mar.

En aquest privilegiat mirador sobre la badia, hi ha restes d‘un
poblat romà que estan esperant el dia que es puguin reprendre les
excavacions per aflorar-lo.
Després que una part ja hagués estat destruïda per fer-hi
edificacions, el 1981 l’Ajuntament va decidir protegir l’indret
canviant-li la qualificació urbanística. Sembla que la forma en que
es va fer aquesta protecció, basada en acords de compensació, no
ha resultat bé, ja que com a resultat final de l’entrellaçat de fets,
l’Ajuntament de Blanes haurà de pagar més de 3 milions d’euros.
Blanes és una població fortament endeutada que amb prou feines
disposa de capacitat inversora per a fer les millores que la població
necessita. Aquest nou compromís ve a limitar encara més les
possibilitats de millora.

Presentació del projecte a Lloret. Foto M.A. Comas

Les arrels del Projecte Rossinyol cal anar a buscar-les a Israel
on, a mitjans dels anys 70, es va
establir un programa nacional de
tutoria per a escolars en situacions
desfavorides que duia per nom Perach Project.

Potser no hi ha una persona o consistori passat a qui fer responsable
del mal resultat d’aquesta operació. Les coses a vegades es torcen.
Però no sembla desencaminat que l’actual consistori en vulgui
aclarir les causes. Sobretot per tal com una nova càrrega cau sobre
unes esquenes ja molt carregades.
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Els escolars blanencs són nens
i nenes d’entre 8 i 12 anys d’edat,
i provenen d’Andalusia, República
Dominicana, Múrcia, Xile, Senegal, Gàmbia i Romania. Els alumnes pertanyen a quatre centres de
Blanes: l’Escola Mossèn Joan Batlle, l’Escola Napoleó Soliva, l’Escola Sa Forcanera i l’Escola Quatre
Vents. Per la seva banda, els seus
mentors són estudiants de carreres universitàries prou variades:
Magisteri, Infermeria, Pedagogia,
Comptabilitat i Finances, i Treball
Social.

Una de les parelles de Blanes. Foto Aj. Blanes
lLORET DE MAR - blanes

El Projecte Rossinyol és una
experiència en què estudiants de
la Universitat de Girona, que actuen de mentors, acompanyen
periòdicament un nen o nena perquè conegui diferents espais de la
ciutat, àmbits culturals, d’oci i diversió.
L’objectiu del Projecte Rossinyol és afavorir la integració
cultural, social i lingüística dels
alumnes d’origen estranger, així

com que la UdG i el conjunt d’institucions que hi participen contribueixin a la sensibilització entorn
de la igualtat i la inclusió social
dels nouvinguts.
Els alumnes de les escoles de
Lloret que participen en el Projecte Rossinyol pertanyen a diferents
cicles educatius. A més, aquest
any ha augmentat el nombre total d’estudiants universitaris que
fan de mentors, fet que ha permès
augmentar el nombre de partici-

En la mateixa línia, a la dècada
dels anys noranta, la Universitat
de Malmö, a Suècia, el va adaptar
a les característiques del seu municipi, on un 52 % de la població
és d’origen estranger i es treballa
en la integració perquè no es generin problemes de desigualtat i
exclusió. El Programa Näktergalen
(rossinyol, en suec) es va implantar a Malmö l’any 1998 amb la
voluntat d’establir relació i diàleg
entre estudiants universitaris i
alumnes de primària de la ciutat.
El nom que va adoptar el projecte és perquè el rossinyol és la
mascota de Malmö, i simbolitza
“un ocell petit que canta meravellosament quan se sent segur”. yy
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Blanes resol el litigi dels Padrets pendent del 1981
En aquest indret hi ha restes arqueològiques dels ibers

“El Jardí Botànic ens reclama 20
MEUR, els veïns de Santa Bàrbara
6 i encara s’ha de pagar la Ciutat
Esportiva, 30 milions més”.

blanes

Es tracta de dues finques d’uns
7.000 metres quadrats de 10 propietaris que en el Pla General
del 1981 es va qualificar de zona
d’equipaments. Per compensar els
propietaris se’ls hi va oferir unes
parcel·les del Pla Parcial de Pinya
de Rosa i del veïnat de la Plantera.
Pinya de Rosa va quedar protegit
per llei i tampoc s’ha desenvolupat urbanísticament. Els propietaris van decidir portar el cas als
jutjats, que va condemnar l’Ajuntament a pagar pràcticament 5
MEUR. L’Ajuntament ha negociat
i finalment s’ha arribat a un acord
per pagar 3.200.000 euros. Els pagaments seran fraccionats durant
set anys, segons explicava l’alcalde
Miquel Lupiáñez (PSC) en el ple de
novembre. Segons Lupiáñez, “calia
negociar perquè el jutjat ja va enviar una carta demanant qui impedia
que es complís la sentència”.

«El 2015 s’han pagat
600.000 euros. El 2016,
714.000 i del 2017 al 2022,
314.000 euros cada any»
Des de Batega per Blanes, s’ha
anunciat que estudiaran si es po-

Per Àngel Canosa (ERC), “es
tracta d’un acord extrajudicial. El
compliment d’una sentència no
ha de passar per ple. En tot cas, es
redueixen els 4’8 MEUR que s’havien de pagar”.

«Temes pendents:
el Jardí Botànic reclama 20
MEUR, els veïns de Santa
Bàrbara 6, i encara s’ha de
pagar la Ciutat Esportiva, 30
milions més»

Panoràmica de Blanes des dels Padrets. Foto Yoyo

den demanar responsabilitats als
antics equips de govern. Per Jordi Urgell, “és una vergonya, són
molts anys i molts governs de
mala gestió”.

Tordera també apuntava la possibilitat d’accedir als Fons Feder
per fer inversions. El termini per
presentar propostes finalitza el
proper mes de gener.

Salvador Tordera (PP) es
mostrava preocupat per les futures inversions i el compliment
del pla d’estabilitat econòmica,
“les inversions dels propers anys
estaran condicionades per aquest
pagament. Seguirem complint el
pla d’estabilitat”, es preguntava.

Joan Salmeron (EUiA-ICV),
un dels regidors més veterans del
consistori, apuntava que és una
realitat que s’ha de solucionar
ara o d’aquí a uns anys, “podem
allargar el tema 5 o 10 anys més,
però un altre consistori es trobarà
igual que nosaltres ara”. Salmeron

també recordava que a principi
dels anys 80, encara hi havia lleis
franquistes, “no hi havia el 10 %
d’aprofitament mitjà i tot s’havia
de negociar. Es van pactar una sèrie de coses i al final els propietaris dels terrenys ens han guanyat
la partida”.
Sergio Atalaya de C’s, va posar sobre la taula altres carpetes
obertes que poden suposar noves
indemnitzacions o pagaments
en un futur més o menys llunyà.

Finalment,
l’acord
entre
l’Ajuntament i els propietaris es va
aprovar per unanimitat.
Aquest mes de novembre ja
s’havien de pagar 600.000 euros. El 2016, en dos pagaments,
714.000 i del 2017 al 2022,
314.000 euros cada any.
Tots els grups van coincidir a
dir que aquesta despesa condicionarà les inversions dels propers
anys. yy
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El #silenci també #mata
Blanes - lloret de mar

El #silenci també #mata.
Aquest és l’eslògan de Joaquim
Bohigas i Mollera amb què ha
guanyat el 7è Concurs d‘Eslògans
contra la Violència Masclista de
Lloret de Mar. L’eslògan finalista
ha estat: “AmorT, no, gràcies!, de
Joaquim Mercader i Solà.
El lliurament de premis es
va fer el dissabte 28 de novembre a la plaça de l’Església de Lloret de Mar, en el decurs de l’acte
de commemoració del 25 de novembre que organitza l’associació conjuntament amb la Regidoria de la Dona.
L’Aurora vol agrair a tots els
que han participat en el 7è Concurs d‘Eslògans contra la Violència Masclista que, amb 307 frases,
ha superat qualsevol altra edició.
També volen agrair “la complicada tasca del jurat i la col·laboració de tots els centres educatius
de Lloret que, amb aquest motiu,
han fet reflexionar els alumnes
sobre aquest tema”.
Blanes impulsa el Projecte
Dona
L’objectiu és pal·liar la situació de vulnerabilitat que patei-

xen les dones víctimes de violència masclista per millorar la seva
situació laboral, personal i emocional.
L’objectiu del Projecte Dona
és optimitzar els recursos amb
què es compten al territori i presentar un pla que pugui assentar
les bases de futures cooperacions, a través d’accions en xarxa,
per donar resposta a les necessitats de les dones. Es tracta d’una
nova línia de treball de l’Àrea de
Promoció de la Ciutat que primer anirà orientat a les víctimes
de violència de gènere, i que més
endavant inclourà accions adreçades a totes les dones en general.
Per això, el Projecte Dona
també treballarà des de diversos
àmbits i òptiques amb l’objectiu
comú de donar suport i promoció a les dones en general: emprenedoria, formació específica,
jornades networking, etc.
La tinent d’alcalde de Promoció de la Ciutat, Txell Salarich, remarca que es tracta d’un
pla complementari als de Serveis
Socials, enfocat des d’una vessant positiva i pràctica: “No és
cap subsidi ni cap ajut assisten-

cial directe. És un treball pràctic
amb les dones que viuen aquesta
problemàtica per tal de dotar-les
d’eines i recursos personals que
les ajudin a sortir de la situació
que viuen”.
La Fundació Obra Social La
Caixa, hi participa amb 3.000 euros.
Moment colpidor al Ple
El moment més colpidor del
Ple de novembre de Blanes es
va produir quan es discutia una
moció sobre el Dia Internacional
de la Violència Masclista.

Concentració de rebuig a Blanes. Foto Yoyo

Quan va arribar el torn de la
regidora de C’s, no li van sortir
les paraules i es va posar a plorar.
El seu company va explicar que
ella havia viscut aquesta problemàtica i van marxar de la sala.
Els regidors commocionats,
no sabien si aturar el plenari o
continuar. L’alcalde va decretar
un minut de silenci de suport a
totes les víctimes de la violència.
Després es va reprendre la
sessió plenària amb els 21 regidors tot i que, segons els presents, ja res era igual. yy

Performance a Lloret. Foto M.A. Comas
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“Nens en moviment” a Tordera i Blanes
molt la part emocional, “autoestima, ansietat, problemes psíquics,
entre d’altres”.

Blanes - tordera

El sobrepès i l’obesitat infantil
ocupen i preocupen. A Catalunya,
el 27 % dels nois i noies de 9 a 11
anys tenen sobrepès o obesitat. Els
infants que ho pateixen es cansen
molt més, tenen problemes al caminar i perden l’agilitat que hauria de tenir tot nen o nena en els
primers anys de la seva vida. Si no
es corregeix, aquesta problemàtica també afecta en l’edat adulta, el
que pot generar en diabetis, malalties cardiovasculars... Ara fa uns
anys es va posar en marxa un programa pilot a la Vall d’Hebron que
amb el pas dels temps ha començat
a donar els seus fruits. L’any passat
aquest programa va arribar de manera experimental a Llagostera i
Figueres. Aquest 2015 s’ha implantat a 13 municipis més entre els que
hi ha Blanes i Tordera.

Entre setmana tenen alguns
deures i compromisos, comenta
Quintana, “provar una determinada verdura, evitar l’ascensor i
pujar per les escales, no passar-se
més d’una hora al dia davant la
televisió o l’ordinador, fer activitat física 30 minuts al dia, esmorzar bé abans de sortir de casa, fer
cinc àpats al dia... També és molt
positiu, si és viable, fer una activitat física regulada ja sigui en un
gimnàs o un club esportiu”.

«Els objectius: millorar
l’alimentació i l’estat
emocional i fomentar
l’activitat física»
Els pares del grup de Tordera fent exercici físic. Foto Yoyo

«En el programa hi
participen els nens i els seus
familiars»

D’una banda els infants, i de l’altra,
les seves famílies.

El programa “Nens en moviment” té com a objectiu l’abordatge integral del problema amb l’objectiu de millorar l’alimentació dels
infants, els seus hàbits alimentaris
i també el seu estat emocional. Es
treballa en grups de 10 persones.

Segons explica Maria Montserrat Quintana, pediatra del CAP
de Tordera, “l’edat ideal per incorporar-los al programa és de 8 a 11
anys, és a dir, són alumnes de 3r, 4t
i 5è de Primària”. Un cop escollides
les deu famílies, s’organitzen un to-

tal d’onze sessions, “tenen una durada d’hora i mitja i es treballa en
una sala amb els nens i en una altra amb els pares”. Aquestes sessions de treball es fan als matins “és
el moment en què els infants tenen
més capacitat d’absorció i treball”.
Per aquest motiu, el programa
també compta amb la complicitat i
l’ajuda de les escoles.

La jornada comença amb alguns exercicis físics i continua
amb contes i jocs, tot amb l’objectiu de millorar els hàbits alimentaris, evitar els comportaments
sedentaris, fomentar l’activitat física, saber-se controlar, aprendre
a expressar les emocions o resoldre conflictes amb els companys.
En aquestes sessions es treballa

Tot i que aquest mes s’acaben les onze sessions previstes,
després es farà un seguiment de
l’evolució dels nois i noies.
Per al 2016 també s’espera
poder obrir un nou grup. Sempre amb el mateix objectiu, “reduir la massa corporal, fomentar
l’activitat física i millorar l’alimentació”. yy
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I Concurs de pintura ràpida

Pintant arran de mar. Foto Yoyo

Ha estat organitzat per l’Institut
S’Agulla de Blanes amb la tècnica
de l‘aquarel·la. El concurs anava
adreçat a tots aquells alumnes
de quart d‘ESO que cursen la
matèria optativa d‘Educació Visual i Plàstica. El jurat, format
pels pintors de Blanes Albert
Arribas i José María Barroso,

van remarcar l‘alt nivell de les
obres presentades i van decidir
atorgar els següents premis: Primer premi: Rodrigo Cacace, segon: Marcelo Negro, tercer: Iván
Blanco, quart: Mirna López,
cinquè: Thalía Heredia i sisè: Jonatan Anariba. Ja han començat
a preparar l'edició 2016. yy

Concert de Santa Cecília

Música al teatre. Foto Yoyo

En plena celebració dels 50 anys
de la Banda i Cobla del Col·legi
Santa Maria, la formació va protagonitzar al Teatre Municipal
el tradicional Concert de Santa
Cecília. Hi va haver dues estre-

nes, obres de Xavi Molina i Jordi
Sacristán. També es van lliurar
diversos reconeixements. Dos
dies més tard van celebrar el Dia
del Músic. Pel 2016 es prepara
una trobada d'exmúsics. yy

Gala a benefici del Parkinson

Un dels números de la vetllada. Foto Yoyo

L’Associació de Veïns de Mas
Enlaire i l’Escola de Dansa Daina van organitzar una Gala Benèfica que es va tancar amb un
emocionat record per les víctimes dels atemptats de París que
havien succeït aquell mateix cap
de setmana. Finalment, sumant

les entrades de localitats venudes
–al preu popular de 5 euros cada
entrada– i els tiquets de la fila 0
per a tots aquells que no podien
assistir-hi, s’ha aconseguit recaptar prop d’un miler d’euros, més
concretament 965 €. yy
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Llum verda a la prolongació de l‘autopista C-32 i la
circumval·lació de Lloret de Mar
selva - maresme

Tot i l’oposició de les entitats
naturalistes de la zona, finalment
el Departament de Territori i Sostenibilitat ha donat llum verda a
la prolongació de l‘autopista C-32
fins a Lloret de Mar i Blanes. Fa
poques setmanes el conseller en
funcions, Santi Vila, havia amenaçat de retirar els diners si no
hi havia un acord abans de final
d’any. Posteriorment els alcaldes
de Lloret, Blanes, Tossa i Tordera
van demanar que el perllongament de la C-32 anés acompanyat de la ronda de Lloret de Mar.
Malgrat l’acord, el tema continua
obert i a ben segur que centrarà
l’atenció dels plens de Blanes i Lloret d’aquest mes de desembre. Per
la plataforma Aturem la C-32, el
conseller ha demostrat poca qualitat democràtica.

«L’acord arriba sense que
s’hagin fet les consultes
populars»
El conseller de Territori i
Sostenibilitat en funcions, Santi
Vila, s‘ha reunit amb els alcaldes
de Blanes, Lloret de Mar, Tordera i Tossa de Mar per tractar
i consensuar la prolongació de
l‘autopista C-32 fins a la comarca
de la Selva i, en paral·lel, també
s’ha donat llum verda a l’estudi
informatiu i redacció del projecte
constructiu de la circumval·lació
que vagi des d‘on finalitzarà el futur ramal, a la zona de les Alegri-

es, a la rotonda de Cala Canyelles.
L‘obra s‘ha dividit en dues fases,
la primera és l‘ampliació de l‘autopista C-32 entre Blanes i Lloret
de Mar amb un cost de 71 MEUR
i, en principi, les obres començaran el proper mes de maig. La
segona fase, que donarà continuïtat fins a la carretera de Tossa de
Mar, arrencarà el segon semestre
de 2018.

«Aturem la C-32 demana la
dimissió de Santi Vila»
Per aquesta raó, la Plataforma aturem la C-32 demana la
dimissió del conseller Santi Vila.
La Plataforma ha fet una roda de
premsa oberta a polítics i públic
en general per expressar la seva
posició, “el conseller no està legitimat per tirar endavant l’obra”.
Els membres de la Plataforma, expliquen que se senten “traïts i enganyats”. Com alternativa,
proposen millorar les actuals carreteres.
L’alcalde de Blanes, Miquel
Lupiáñez, que va assistir a l’acte com a públic, va explicar que
“l’obra és bona per Blanes. Ens
trauria 20.000 vehicles”. Lupiáñez
manté que el procés participatiu,
que no consulta, aprovat en ple es
farà. Segons Lupiáñez, “el procés
serà més o menys vinculant, segons la participació”.

De Blanes a Lloret
La prolongació de l‘autopista C-32 entre Blanes i Lloret de
Mar, lliure de pagament, serà de
6,5 quilòmetres i comptarà amb
tres carrils, dos de pujada i un
de baixada, i els sentits de circulació estaran separats per una
mitjana.
La carretera comptarà amb
cinc viaductes i dos túnels. El
primer es farà a la zona dels Tres
Turons, serà artificial, amb dos
tubs de dos carrils cadascun i
una longitud de 150 metres. El
segon túnel, per la zona del bosc
de Sant Pere del Bosc i l‘Àngel
tindrà 355 metres de longitud i
un sol tub.

Trobada de Vila aquest desembre amb els alcaldes. Lupiáñez va declinar sortir a la foto.

ROnda de lloret
La segona fase del projecte
preveu tirar endavant la circumval·lació de Lloret de Mar fins a
Tossa de Mar. En aquest cas, la
carretera tindrà una longitud de
2 quilòmetres amb una successió de viaductes i un túnel que
creuarà la muntanya del Morro
Fred que té 1.525 metres. El vial
enllaçarà amb la carretera GI682, que connecta amb Tossa de
Mar, i donarà accés a la Cala Canyelles i les urbanitzacions costaneres. La carretera s’ha previst
que tingui dos carrils separats físicament per un sistema de contenció de vehicles. És preveu un
cost de 100 MEUR. yy

Roda de premsa de la Plataforma. Foto Yoyo

Plataforma nacional per la mobilitat
La lluita de la coordinadora estarà
centrada en quatre grans pilars:
1. Combatre l‘alta sinistralitat
que tenen algunes vies amb alts
índex de trànsit i una infraestructura de baixa qualitat.
2. Reivindicar solucions per
l‘statu quo que impera en molts
territoris del país que té un impacte socioeconòmic negatiu per
a aquests. Les condicions i tracte
de favor que les concessionàries
d‘autopistes han adquirit en el país
en seria l‘exemple més clar, segons
les entitats.
Participants a la primera trobada. Foto Mob.cat
catalunya

Nou entitats i plataformes posen
les bases de Mob.cat.
S‘han reunit a Sabadell per po-

sar en comú les diferents reivindicacions i per debatre accions i estratègies de treball comú. En la trobada
s‘ha acordat la creació del grup promotor de la Unió de Plataformes de

Mobilitat de Catalunya (Mob.cat).
L‘embrió d‘aquesta plataforma
nacional tindrà com a primer objectiu fer extensiva la proposta a altres
plataformes i entitats del territori.

3. Apostar per la preservació
del territori com a criteri a l‘hora
de planificar noves infraestructures. Mob.cat es marca com a objectiu combatre la duplicació d‘infraestructures paral·leles. Un altre
objectiu és donar un pes molt més
important al transport públic.

4. Exigir una millora de la governança de les infraestructures
de mobilitat nacional i l‘impuls
d‘una nova política de participació
ciutadana en el disseny, planificació i gestió d‘aquestes.
Aquests eixos, per la plataforma, han de portar a definir un nou
model de mobilitat a Catalunya.
La unió de plataformes de
mobilitat de Catalunya Plataforma està formada inicialment per:
No+ Morts a la C-55 (Bages-Baix
Llobregat), No vull Pagar C-32
(Baix Penedès-Garraf), Coordinadora Preservem el Maresme
(Maresme), Aturem la C-32 (La
Selva), Plataforma Estació Premià (Maresme), Prou Peatges
Maresme (Maresme), ADENC
(Vallès Occidental), novullpagar.
cat (Catalunya) i Prou Peatges
(Catalunya). yy

desembre DE 2015

per a publicitat: publicitat@radiomarina.com · Tel. 660 089 090

LA MARINA 9

10 LA MARINA

desembre DE 2015

setmana de la ciència

Jardí Botànic Marimurtra

Presenten a Blanes el llibre
“He d’anar-me’n”
blanes

He d’anar-me’n, És el primer treball del projecte Cornèlia Abril, un projecte que tiren
endavant Sílvia Armangué, Mercè Bagaria, Pepa Bagaria, Maria
Cirera, Montserrat Medalla, Matilde Nuri i Marta Pérez i Sierra,
acompanyades de la pintora Carmen Sanzsoto.

L’escriptora blanenca Montserrat Medalla explica com sorgeix la
idea de fer aquest llibre. “Són relats que tenen un fil conductor. El
títol del llibre està relacionat amb
la història de Romeo i Julieta. A
tots els relats, el protagonista ha de
marxar encara que després torni”.
El col·lectiu no descarta tirar endavant nous projectes. “Si

aquesta experiència funciona, seguirem treballant juntes. Després
cadascuna pot tenir els seus treballs a nivell individual”.
El nom del col·lectiu fa referència al lloc i al moment de la
concepció. “Vàrem trobar que era
un nom de dona amb força, amb
el qual ens sentíem identificades”,
asseguren. yy

Xerrada de Joaquim Azcón. Foto Yoyo

La Fundació Carl Faust ha organitzat amb motiu de la Setmana
de la Ciència 2015 una xerrada,
una exposició i una jornada
de portes obertes. L’exposició
“Pius Font i Quer (1888-1964).
Un nou paradigma de botànica

catalana”, s’ha pogut veure a la
Biblioteca Comarcal i al mateix
jardí. La xerrada “Llum i fotosíntesi, motors de la vida a la
terra” va anar a càrrec del doctor
Joaquim Azcón (UB). yy

CEAB-CESIC
Les autores del llibre. Foto Yoyo

Veïna de Sa Palomera
blanes

La platja de Blanes té des de fa
mesos una veïna poc habitual. Es
tracta d’una oca que va aparèixer
aquest estiu i va compartir les estones de sol amb tots els banyistes.
La temporada s’ha acabat, però
l’oca no ha marxat.

Treballs del CEAB als Pirineus. Foto Yoyo

El Centre d’Estudis Avançats
va organitzar dues jornades de
portes obertes. Al matí per als
escolars i a la tarda, per al públic en general. També va presentar a la Biblioteca la mos-

tra “Natura i Conservació de
zones humides dels Pirineus”.
Sobre aquest mateix tema, hi
va haver una xerrada de l’investigador Marc Ventura a la
Biblioteca Comarcal. yy

Algunes persones li proporcionen menjar i aigua i ella, puntualment, es presenta a fer els àpats.
Els dies de més mala mar, i ja n’hi
ha hagut alguns, se l’ha pogut
veure a la desembocadura de la
Tordera. yy

L’oca a la zona de Sa Palomera. Foto Yoyo
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20-D: eleccions al Congrés i al Senat
al Congrés dels Diputats per Madrid aposten per la continuïtat a
l’hora d’escollir candidats per Girona.
Jordi Xuclà es manté al capdavant de Democràcia i Llibertat i
Montse Surroca –que anava de 2
amb CiU el 2011– agafa les regnes d’Unió.

«El 20-D es pot trencar el
bipartidisme»
El PPC manté l’aposta per
Concepció Veray que, tot i ser diputada aquest mandat, encapçala
la llista per primer cop.
A ERC, Teresa Jordà repeteix
de candidata. Al PSC, en canvi,
Marc Lamuà substitueix Àlex
Sáez. C‘s s‘estrena amb Fernando
López i la coalició En Comú Podem aposta per Dolors Terradas.
Acte de precampanya a Lloret. Foto M.A. Comas
comarques de girona

El diumenge 20 de desembre
els ciutadans estan cridats a les
urnes. És la tercera vegada aquest
2015. Primer hi va haver les eleccions municipals, després les catalanes i ara les generals.
Són unes eleccions diferents.
Després de molts anys de bipar-

tidisme, sembla que en aquesta
ocasió es trencarà. C’s i Podemos
han entrat amb força en aquesta
cursa electoral, la de després de
la crisi.
Els partits polítics poden demanar el vot fins al divendres 18
a mitjanit. El dissabte 19 és jornada de reflexió, i el diumenge, dia

20, es pot votar des de les nou del
matí a les vuit del vespre.
La situació a Catalunya després del 27-S ha marcat i marca la
campanya electoral. La CUP, clau
en el procés català, no es presenta
a Madrid.
Els partits amb representació

El cap de llista de CDC per
Girona Jordi Xuclà assegura que
aspiren a conservar dos diputats.
“Treballem per seguir sent la primera força a Girona. L’objectiu,
mantenir el segon diputat i, si és
possible, assolir el tercer”.
La candidata d’ERC al 20-D
per Girona, Teresa Jordà, diu que
estan convençuts que poden guanyar les eleccions, “ERC té la gent
i les idees per guanyar a Girona”.

El cap de llista del PSC al
Congrés per Girona, Marc Lamuà, subratlla el procés de “renovació i regeneració” que ha viscut
el partit aquests darrers mesos.
La diputada del PP al Congrés, Concepció Veray, afirma
que “els gironins es mereixen que
es continuïn aplicant les polítiques que han permès a l‘Estat espanyol sortir de la crisi”.
La cap de llista d‘En Comú
Podem per Girona, Dolors Terradas, diu que el seu objectiu és “tenir veu al Congrés“ per defensar
que s‘engegui un procés constituent i acabar amb les retallades.
Per Fernando López de C’s, “Fa
molts anys que visc la política de
molt a prop i Rivera és el que més
em recorda Suárez”.

«La situació política a
Catalunya és molt present
en la campanya»
La cap de llista d‘Unió per Girona, Montse Surroca, assegura
que el partit és “l‘única garantia
d‘un catalanisme central i centrat”.
Després del 20-D, i segons els
resultats, s’obrirà un intens període de negociacions. yy

Primeres passes per aconseguir un pressupost
participatiu
BLANES

Blanes ha celebrat a finals de
novembre la segona Audiència
Pública.
Es va tractar de les ordenances
de l’any vinent –ja aprovades–, el
projecte de pressupost 2016 i la
situació econòmica de l’Ajuntament en general. La participació
en aquesta segona Audiència Pública va ser molt inferior a la de
l’any passat. Més polítics i tècnics
que veïns.

Un 51% de les despeses, que
signifiquen 23,23 MEUR, es destinarà a béns i serveis i un 29 %, que
equivalen a 13,19 MEUR, al capítol
1 de personal. Val a dir que actualment hi ha 326 persones en nòmina a l’Ajuntament de Blanes, comptant tant funcionaris com laborals.

La resta de despeses corresponen a
passius financers amb 5,86 MEUR,
transferències corrents amb 1,25
MEUR i, per últim, a d’altres tipus
de despeses, cap de les quals no supera el milió d’euros.
Les inversions sumen un total

destinaran al clavegueram, aigües
pluvials i residuals, segons les previsions dels govern.
L’altra partida destacada puja a
325.000 € i serà per realitzar millores en els barris. Per poder decidir
com es distribuirà aquesta quantitat
econòmica entre els 21 barris de la
població, Nicolás Laguna ha explicat
que està previst fer-ho a través del
Reglament de Participació Ciutadana, ja que cal deixar molt clars els criteris que se seguiran per fer-ho.
Moció al ple

Els ciutadans, per tant, han
pogut conèixer les propostes del
govern (PSC - CDC) per al pressupost 2016 que es portarà a debat
el proper 22 de desembre.
Tant l’alcalde com el tinent
d’alcalde d’Hisenda han coincidit
en qualificar-los com de continuistes respecte al 2015. La xifra
per al 2016 és de 45.759.393’80
euros, gairebé el mateix import
que enguany.

d’1.345.000 € i entre les més remarcables destaquen la rotonda de Ca
la Guidó, així com les reformes de
la plaça Argentina, a La Plantera,
i de la Sala Roberto Bolaño de la
Biblioteca Comarcal. La quantitat
més elevada dins del capítol d’inversions són els 460.000 € que es

En el ple ordinari de novembre,
la CUP i EUiA-ICV, van presentar
una moció per fomentar els pressupostos participatius.
Jaume Pujadas de la CUP, va presentar el full de ruta que plantegen.

Audiència Pública. Polítics, tècnics i pocs veïns. Foto Aj. Blanes

La moció de la CUP es va
aprovar amb l’única abstenció dels
dos regidors de C’s. yy
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Escolania de Montserrat

L’Escolania de Montserrat a la Parròquia. Foto M.A. Comas

L’Escolania de Montserrat, en
la seva actuació a Lloret, va
oferir un repertori d’obres de
tema nadalenc amb una segona
part dedicada a composicions
del músic gironí Francesc Civil
Castellví (1895-1990), en el 25è

aniversari de la seva mort. El
concert l’organitzaven de forma
conjunta Club Marina Casinet i
l’Ajuntament a través de la seva
àrea de Cultura. La recaptació
ha estat dedicada a la restauració de l’antic orgue parroquial. yy

Majòlica sobre Montserrat

Presentació de la majòlica. Foto M.A. Comas

El mateix dia del concert de
l’Escolania, es va presentar el
projecte de Josep M. Barba de

la futura majòlica que es farà en
una paret de l’església. Joan Bernat serà qui enllestirà l’obra. yy

Cinema al teatre

Vilaró i els membres del Cineclub Adler. Foto M.A. Comas

Aquests dies s’ha projectat el
film De aliados a masacrados,
un reportatge sobre Los Últimos
de Filipinas de Ramon Vilaró
(coproduïda per TVE).

Aquest desembre, el Cineclub
Adler ha programat 4 sessions de
cinema infantil en català, una per
setmana. El cinema, per tant, forma
part de la programació habitual. yy
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Solidaritat a l’enèsima potència
El director d'El disc de La
Marató, Àngel Lacalle, qualifica
l'àlbum d'enguany com "el més
emocional" de totes les edicions.
Es van posar a la venda (10 euros),
220.000 còpies. Cada any és el disc
més venut del món en un sol dia.

«La Marató de TV3
mobilitza any rere any tot
el país»

La Marató per investigar la Diabetis i l’obesitat. Foto M.A. Comas
La selva - Maresme

La proximitat de les festes nadalenques suposa la posada en
marxa de diferents campanyes solidàries. Un any més, la resposta de
la societat civil –entitats i particulars– ha estat a l’alçada de les circumstàncies. Hi ha moltes persones necessitades i molt camí per recórrer en el camp de la investigació.
Tot va començar el darrer cap
de setmana de novembre amb una
nova edició del Gran Recapte 2015.
Una iniciativa que va sorgir a Catalunya i que s’ha estès a bona part
d’Europa.
El president del Banc dels Aliments de Barcelona, Eduard Arruga, diu que els 25.000 voluntaris
són "la vertadera ànima" del Gran
Recapte. Aquest any hi havia 2.500
punts de recollida d’aliments, 500
més que l’any passat. Càritas de
Blanes va superar els 15.000 quilos d’aliments. A Lloret de Mar, els
van fregar.

Marató de TV3
La Marató de TV3 ja fa molts
anys que ha passat a ser la Marató de
tot el poble català. Entitats culturals,
empreses, clubs esportius, AAVV,
escoles i instituts... treballen durant
setmanes per aconseguir que any
rere any la recaptació sigui tot un
èxit. Per aconseguir els diners: balls,
teatre, competicions esportives, xerrades, venda d’objectes d’artesania,
curses i un molt llarg etcètera.
Enguany, la recaptació es dedicarà a la investigació de la diabetis
i l'obesitat. Com deia el lema de la
campanya “1 de cada 4 tenim diabetis o obesitat i la meitat no ho
sabem”.
El disc de la Marató, que reuneix
artistes com Macaco o Raimon, ha
ofert vint cançons, tretze de les
quals adaptades per primera vegada
al català i amb set intèrprets que debuten en aquesta llengua, com Niña
Pastori.

Aquestes només són tres de les
campanyes que s’han fet o s’estan
fent aquests dies al conjunt de Catalunya. A nivell local, nombroses entitats i col·lectius de Blanes,
Lloret, Malgrat, Pineda, Calella,
Tordera, Palafolls i Santa Susanna,
treballen per aconseguir diners
per a projectes solidaris a nivell
comarcal. Només a tall d’exemple,

l’entitat que treballa per fomentar
la investigació de l’AME de Lloret
de Mar (Junts contra l’AME) va
mobilitzar tot el poble el dissabte
dia 12 de desembre.
Les persones necessitades almenys saben una cosa: “No estan
soles!”. yy

El llibre de La Marató, editat
per la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals i el grup Llegir en català, reflecteix la situació
dels afectats per aquestes malalties
metabòliques a través de catorze
relats i diverses il·lustracions.
Cap nen sense joguines
Una altra de les campanyes
més arrelades en aquestes dates
és la que posa en marxa la Creu
Roja per aconseguir que aquestes
festes, “cap nen es quedi sense joguina”.

La campanya Cap nen sense joguina continua oberta. Foto Aj. Blanes

«La Creu Roja demana
joguines noves i no
bèliques»
Es demanen joguines noves,
no bèl·liques ni sexistes. La campanya continua oberta en aquests
moments. Aquests anys de crisi,
han hagut de redoblar els esforços per poder atendre totes les
necessitats que s’han presentat,
unes necessitats que es mantenen
a hores d’ara.

Globus d’esperança en la lluita contra l’AME. Foto M.A. Comas

Catalunya aposta pel turisme familiar
més, el 70 % dels turistes familiars
repeteixen, “l‘estada mitjana que
fan és de deu dies i la mitjana de
membres que configuren la unitat
que viatja és de quatre persones”.

selva - maresme

Per primera vegada un congrés reuneix gairebé 500 professionals d‘aquest segment turístic.
S’ha celebrat a Port Aventura. A
Catalunya hi ha 21 poblacions
amb el segell de turisme familiar, entre elles: Blanes, Lloret,
Malgrat, Pineda, Calella i Santa
Susanna.

«El 70% dels turistes
familiars repeteixen i
l‘estada mitjana que fan és
de deu dies»

«Blanes, Lloret, Malgrat,
Pineda, Calella i Santa
Susanna tenen el segell de
turisme familiar»
Una decidida aposta pel turisme familiar de “valor afegit”,
deixant de banda el baix cost, com
a exemple de turisme “de qualitat, responsable i sostenible”, “el
que sempre ha volgut Catalunya”.
Aquesta és la declaració d‘inten-

Entre els objectius de l‘esdeveniment, que es converteixi en
un espai de “reflexió, proposició
i projecció” d‘on en pugui sortir,
segons Torres, un “turisme nou al
servei d‘un nou país”.

Taller infantil a Blanes. Foto Yoyo

cions que ha fet el secretari d‘Empresa i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya, Pere Torres,
en la inauguració del I Congrés
Internacional de Turisme Familiar.

Pere Torres detalla algunes dades “estimulants” del turisme familiar a Catalunya, el turisme familiar, obté una nota de 9,1 sobre
10, una “molt bona qualificació”. A

Per Pere Torres, el congrés ha
de servir per reivindicar el turisme “com un sector econòmic clau
del país” i per posar de manifest
“un determinat model de turisme”. En aquest sentit, ha expressat

que Catalunya sempre s‘ha encaminat cap a un turisme “de qualitat, responsable i sostenible”, uns
qualificatius que el turisme familiar compleix. Així mateix, ha deixat clara l‘aposta de la Generalitat
de Catalunya per un turisme “de
valor afegit” i no de baix cost.
“Apostem pel valor afegit perquè creiem que el nostre objectiu
no pot ser batre, any rere any, el
rècord de turistes”, ha manifestat,
sinó que cal “incrementar la renda
que obtenim del turisme a través
de l‘oferta de productes que aportin més valor afegit”. D‘aquesta
manera, ha exposat, es podrà lluitar contra l‘estacionalització –que
comporta poca estabilitat laboral
i condicions precàries als treballadors del sector–, o treballar per
tenir una oferta turística ben dissenyada i capaç de renovar-se. yy
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39è Homenatge a la gent gran

Homenatjats i autoritats. Foto M.A. Comas

Lloret de Mar compta amb una
població d’uns 39.000 habitants,
dels quals prop de 5.000 superen
els 65 anys. Un dels principals
equipaments de l’Ajuntament
per a aquest col·lectiu és el Casal
de la Gent Gran, on assisteixen
de mitjana unes 500 persones

al dia i que ofereix una vintena
de cursos i tallers. A més, durant tot l’any s’organitzen diferents celebracions i festes, com
per exemple, la revetlla de Sant
Joan, el dilluns de Pasqua o la
castanyada. Per Sant Romà, hi
va haver el 39è homenatge. yy

Sort dels anuncis!

Sort dels anuncis!. Foto M.A. Comas

El Casal de l’Obrera ha estat
present en els actes de les Festes de Sant Romà amb tres representacions de l’obra Sort dels
anuncis! Entre els participants:

Mariló Baeza, Anna Costa, M.
Rosa Lloveras, Maite Moretones, Carles Carbonell, Sebastià
Gallart, Josep M. Lloveras i José
García. yy

Tres amics i una escudella

Tres amics i una escudella. Foto M.A. Comas

La companyia Ja cobrarem ha
presentat aquestes festes un espectacle que és una mostra, sense cap ni peus, d‘estils barrejats
amb ordre,... o no! Comèdia
romàntica, musical, vodevil,

terror, esperpent, drama, tragèdia... en definitiva, una estoneta
que passa volant! Hi va haver la
col·laboració especial del grup
de baile flamenco de la Casa de
Cúllar. yy
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Festa Major de Sant Romà 2015

Final del pregó de Manuel Pacha. Foto M.A. Comas
La crònica · Moisés García

Com cada mes de novembre,
Lloret de Mar ha celebrat la seva
Festa Major de Sant Romà i ho ha
fet amb una elevada participació.
Les valoracions, des del consistori,
són molt positives. Enguany, els
lloretencs han comptat amb activitats per a totes les franges d’edat.
Petits i grans han pogut gaudir de
la seva particular festivitat amb un
programa farcit d’esdeveniments.
El tret de sortida es va donar
divendres, 13 de novembre, amb
el tradicional pregó. Enguany va
anar a càrrec de Rafael Pacha, vi-

cepresident de l’Associació Cultural Extremenya de Lloret de Mar.
En el seu discurs, com a punts més
destacats, va elogiar el caràcter
acollidor del poble lloretenc i va
demanar que es recuperi l’envelat
per Sant Romà.
Durant el primer cap de setmana de festes, Lloret de Mar va
viatjar en el temps, cap a l’edat
mitjana, amb la quinzena edició
de la Fira Medieval. Els carrers
del nucli antic de la vila es van
omplir de demostracions d’oficis
artesans, cercaviles, espectacles de
circ, música, teatre i mercat amb

Barraques Sa Romana. Foto M.A. Comas

comerciants i artesans. En aquesta
ocasió, i per primera vegada, no es
van exhibir aus rapinyaires, després de les protestes de les entitats
naturalistes que hi havia hagut els
darrers anys.
Un dels principals atractius
de la Festa Major d’Hivern va ser
durant les nits de divendres i dissabte, amb les barraques, ambientades amb diferents concerts com,
per exemple, el grup lloretenc Teoria del Qua, o els populars Mojinos Escozíos i Els Catarres.
També hi va haver lloc per a la
cultura i el teatre, amb l’actuació

«En un any hi ha hagut 621
detinguts, 69 menys que
l’exercici anterior»
«Dulsat: Les ordenances
cíviques fan que els
turistes tinguin sensació
de menys permissivitat»

estel·lar de l’humorista Joan Pera,
que va compartir els millors moments dels seus 50 anys de carrera
amb els veïns de Lloret de Mar,
que es van fer un fart de riure.
El dia central de la Festa Major
es va celebrar dimecres 18, dia de
Sant Romà. El matí de la diada va
estar marcat per la Missa Solemne
a l’església parroquial, i la tradicional Audició de Sardanes.
Els més grans, van tornar a
gaudir del seu dinar d’homenatge. En la seva trenta-novena edició, els habituals reconeixements,

aquesta vegada, van ser per Carmen Arjona Codina, de 93 anys,
i Esteve Blanch Casassayes, de 94
anys. D’altra banda, els més petits també van tenir el seu espai.
La mainada va poder participar,
entre altres activitats, en els pintagegants, organitzats pel Puntet,
en el Festival Infantil i en els jocs
d’inflables aquàtics, a la Piscina
Municipal.
Lloret de Mar va posar el punt
final a la Festa Major de Sant Romà
el diumenge dia 22 de novembre.
L’últim dels esdeveniments va ser
el Festival de Country. yy
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IV Lloret Espai Off

societat

Indignats

L‘obra, basada en fets reals, relata el viatge d‘un jove a Alemanya i
el seu retorn amb un regal que no
oblidarà mai. L‘estrena del segon
espectacle d’aquesta temporada del
Lloret Espai Off s’ha fet amb les entrades totalment exhaurides des de
fa unes setmanes.

El barri, ple de pancartes. Foto Yoyo

Els membres de l’AAVV de la
Carretera de Lloret-La Pedrera
van mostrar en el darrer ple municipal la seva indignació per la
manca de neteja de la riera que
creua el veïnat. La seva presidenta, Rosa García, va recordar que
fa anys que lluiten per aconseguir
una neteja periòdica de la riera,

U-bahn a El Puntet. Foto M.A. Comas

focus de canyes de grans dimensions, brutícia i rates.
El mateix dia del ple havia començat la neteja. La moció presentada en el ple pels veïns tenia
el número 16 de 18. Per aquesta
raó es van haver d’esperar més de
quatre hores abans d’intervenir. yy

Reclamen el CAP obert 24 h

lloret de mar

El Lloret Espai Off va néixer la
primavera de l’any 2014 amb l’objectiu de programar espectacles
teatrals de petit format en espais
no convencionals i fer més properes i assequibles les arts escèniques
amb l’objectiu de crear públic.

El casal de joves de Lloret, El
Puntet, ha acollit l’estrena de l‘obra
de teatre “U-bahn”, de la cia. La
Caravana de les Arts. Es tracta de
la primera obra de teatre que dirigeix l’actor lloretenc Paco Moreno i l’interpreta el també actor de
Lloret de Mar, José Garcia.

En aquesta edició s’han presentat tres obres de teatre i totes tres
han exhaurit entrades. La primera
funció va ser el passat divendres 27
de novembre amb “La supervivència de les lluernes”, de La Minimal
Teatre, una obra que va portar els espectadors a diferents racons i espais
del Teatre de Lloret. El divendres 11
de desembre es tancà el Cicle de Tardor amb l’obra “Sé de un lugar”, de
l’actor i guionista Iván Morales. En
aquesta ocasió l’Espai Off ha escollit
per primera vegada un espai privat i
la funció es portà a terme al hall de
l’Hotel Planas de Lloret. yy

“Adulador” al Teatre de Blanes
blanes

L’Adulador és una de les setze
comèdies que Carlo Goldoni va
escriure al segle XVIII. El dramaturg venecià mai no s’havia atrevit
a criticar tan obertament als governants ni havia utilitzat contra
la noblesa sarcasmes tan amargs.
Precisament potser per aquest
motiu, uns anys després la va tornar a escriure per donar-li un altre
final diferent a l’original.

Edifici del CAP. Foto M.A. Comas

L’Ajuntament de Lloret de Mar
no es cansa i en el ple de novembre es va aprovar una nova moció, en aquest cas del MILLOR
i PP, per reclamar que els CAP
funcionin les 24 hores del dia,
un servei que només s’ofereix
els mesos d’estiu. Si el CAP està

tancat, tampoc hi ha guàrdies
nocturnes de les farmàcies.
Els regidors van anunciar mesures de protesta si no hi ha un
canvi d’actitud per part dels responsables del centre. yy

En aquest cas, La Rapa Teatre
presenta una versió feta a partir
d’aquell primer text, sense l’alteració feta posteriorment. L’adaptació i
direcció és a càrrec de Raimon Casals, mentre que al repartiment hi
trobem una bona fornada de joves
actors formada per Oriol Freixenet,
Eloi Tres, Marta Alarcón, Gemma

Una de les escenes de l’Adulador

Grau, Carles Casas, Martí Ruiz,
Montse Colomer, Carme Jariod i
David de Juliol. Els arranjaments
musicals són a càrrec de Martí
Ruiz i Joan Sobrevals. Val a dir
que Oriol Freixenet és molt cone-

gut pel públic blanenc pel vincle
familiar que té amb el municipi,
on va ser cofundador del col·lectiu de teatre Farts d’Assaig, així
com cantant i fundador del grup
de rock blanenc De què Band. yy
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PUBLINOTÍCIA - Entrevista a Àlex albertí (Propietari del centre de salut estima’t de Blanes i impulsor de la teràpia del pericardi lliure)

“La meva experiència personal és la millor
universitat en temes de salut”
almudena montaño india

A la recerca de
la felicitat

Tinc una amiga que m’explica que
aquelles migranyes tan horroroses que
patia des de fa 10 anys li han desaparegut gràcies a uns massatges que li
han desbloquejat el cos i el pericardi, la
membrana que recobreix i protegeix el
cor. I al súper escolto una mare que comenta que el seu fill hiperactiu ha recuperat la tranquil·litat, la gana i la son
gràcies a l’alliberament del pericardi...
De cop i volta, tinc molta curiositat per
saber què és el pericardi, així que busco
al responsable de la cura d’aquestes persones i li pregunto. És l’Àlex Albertí, un
blanenc de 40 anys a qui un problema
personal de salut molt greu li va portar
a investigar diferents tractaments.
Àlex, què és el pericardi?
És una membrana que protegeix i
sosté el cor. Quan rebem un impacte emocional és el primer òrgan que
actua, retraient-se i tancant-se. Està
unit, a través de lligaments, a diferents
parts del cos com les tiroides, el crani,
les cervicals, el diafragma i els pulmons, entre d’altres. Quan es contrau,
altera el nostre sistema hormonal i és
el causant real del nerviosisme, l’estrès, l’angoixa, les pors. I, finalment,
pot afectar físicament o hormonalment a tots els òrgans i sistemes.
D’acord...
Llavors, quan aconseguim alliberar el
pericardi es relaxa la musculatura, els
òrgans, i les membranes. Desapareixen
els dolors i recuperem la pau interior.
Quins trastorns poden tractar-se
amb aquest mètode?
Moltíssims: articulars, digestius, cardiovasculars, respiratoris, hormonals,
immunitaris, neurològics, visuals,
musculars, vertígens, fibromiàlgia,
migranyes, i trastorns de la son, entre molts altres. Són problemes que
tenen el seu origen en les emocions.
Uf! Quina meravella! Quin tipus de
pacients tracteu?
Des de nadons fins a “joves d’or” gairebé
centenaris. A tothom que vulgui experimentar una millora a nivell físic i emo-

Quan entres al Centre de Salut
Estima’t -situat al número 30 del
carrer Anselm Clavé de Blanes-,
una sensació de relaxació t’envaeix des del primer moment. La
fragància de l’oli essencial de bergamota envolta l’ambient i el sentit de l’olfacte s’activa amb aquest
aroma fruital cítric, suau, molt
indicat per recuperar la felicitat.
Ràpidament, el sentit de la vista
entra en acció gràcies a la imatge de les falgueres de la selva de
Nova Zelanda que cobreixen les
parets de la sala principal i que et
traslladen a la natura. Una música
instrumental harmonitza la sessió
i aconsegueix que ningú se’n recordi dels seus problemes.

L’Àlex Albertí realitzant una manipulació amb la teràpia del pericardi lliure. Foto Estima’t

cional. Hem tingut grans experiències!
Expliqui’m casos concrets.
Tenim un pacient amb quatre vèrtebres
aixafades que va venir a la consulta desesperat perquè li havien diagnosticat
que es quedaria en una cadira de rodes.
No només hem aconseguit que no li faci
mal l’esquena, sinó que fa tres mesos
que va a córrer!
Interessant...
També hem tractat problemes d’ansietat, nens hiperactius, insomnis. Quan
traiem el mal físic, a conseqüència
d’alliberar el pericardi, també eliminem
el mal emocional i les persones es troben més tranquil·les i felices.
I com ha arribat a treballar amb
aquest mètode?
Fa uns anys em van diagnosticar
càncer amb metàstasi al ronyó. La
vida em va donar una gran oportunitat per aprendre! Vaig començar

a buscar solucions fora de la medicina convencional. Primer vaig
canviar d’alimentació. I gràcies als
sorprenents canvis que vaig experimentar, se’m va despertar una gran
passió per la salut. Però volia saber
quin era l’origen de la malaltia.
I va continuar investigant.
Sí. Vaig estudiar diverses tècniques:
bioenergètica de Lowen, els TRE de
Berceli, l’alliberament del pericardi,
fins a adquirir diversos coneixements
relacionats amb l’alimentació, la psicologia i l’osteopatia. I el més fonamental, la importància de l’equilibri
del nostre cos físic, mental i espiritual.
I el que va funcionar per a vostè
ara ho aplica als seus pacients?
Sí. La meva experiència personal
és la millor universitat en temes
de salut. També he estudiat amb
grans professors, i sempre segueixo investigant i aprenent.

Quantes sessions ha de fer una
persona per notar una millora?
A la primera sessió ja es noten grans
canvis. La resta de sessions dependran de cada cas, cada patologia i,
sobretot, de quant feliç volen ser.
Per què?
Perquè quan els deixa de fer mal una
part del cos aconsegueixen una tranquil·
litat tan gran i una felicitat tan enorme
que no només ho noten a nivell físic
sinó també psicològic. Sovint són les
pors les que originen aquests mals físics,
per això busco els bloquejos i harmonitzo el cos, a nivell postural i emocional.
Deu ser molt satisfactori veure
aquestes millores.
Moltíssim! De fet, és un enriquiment mutu. Jo em sento molt feliç
quan arribo a casa després de millorar la salut d’una persona que feia
anys que buscava una solució al seu
mal. Per a mi, és el millor regal.

Des de fa més de quatre anys,
l’Àlex i la seva dona, la Vanessa
Gago, aconsegueixen en aquestes
sales que els pacients canviïn les
males cares per somriures, i es
recuperin de mals que pensaven
que mai es traurien de sobre. La
teràpia de l’alliberament del pericardi està revolucionant altres
mètodes més tradicionals perquè
els beneficis es noten ràpidament
i cada cop hi ha més persones que
el proven. Durant la sessió, els
pacients poden explicar com ha
anat la seva vida, però sovint no
cal perquè amb la manipulació
postural del cos ràpidament descobreixen perquè estan allà.
Al Centre de Salut Estima’t també ofereixen serveis integrals per
millorar la salut i la bellesa. La
Vanessa és naturòpata, iridòloga, reflexòloga i acupuntora. Ella
realitza tractaments per a la pell i
elabora cosmètica personalitzada
orgànica-BIO, així com gels i sabons adaptats a les necessitats i al
gust de cada persona. yy
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Reconeixement internacional a LMJ Trio
blanes

El grup, liderat pel blanenc
Lucas Martínez, ha estat guardonat al Concurs Internacional de
Jazz de Tárnow (Polònia).
Lucas Martínez (saxo tenor),
Miquel Álvarez (contrabaix) i
Josep Cordobés (bateria) formen
LMJ Trio, que ha estat finalista de
la vuitena edició del certamen i ha
rebut un premi que els permetrà
participar en la propera edició del
festival, a més de rebre una dotació econòmica de 1.500 €. No ha
estat l’únic guardó, ja que el saxofonista Lucas Martínez ha estat
distingit com el millor solista del
festival i els altres dos membres
del grup (Miquel Álvarez i Josep Cordobés) han rebut sengles
mencions honorífiques com a
músics individuals.
Nascut a Blanes l’any 1994,
Lucas Martínez va començar els
estudis musicals a la seva vila

d’origen per continuar-los al Taller de Músics de Barcelona. Actualment està cursant quart de saxo
jazz a l’ESMUC, i amb només 20
anys ja compta amb un total de 13
discs editats, un d’ells amb la seva
banda: Lucas Martínez Group. Ha
actuat en un bon grapat de clubs
i festivals d’arreu de Catalunya
amb músics com Jorge Rossy,
Raynald Colom, Marco Mezquida, Jo Krause, David Pastor, David Mengual i Joan Díaz.

«Lucas Martínez (20 anys),
ja té 13 discs editats»
Juntament amb el seu grup,
Lucas Martínez & Félix Rossy
Quintet, han estat escollits guanyadors del concurs Dbut organitzat per Joventuts Musicals, així
com finalistes al I Concurs Internacional de Jazz de Talavera de la
Reina. També han estan distingits
amb el Premi Josep Anton Galera

amb el qual tenen l’oportunitat de
gravar un CD i, per últim, amb el
grup Vernau Mier han estat finalistes al II Concurs Internacional
de Jazz de Talavera de la Reina,
així com al V Concurs de Jazz de
Castellón.

«LMJ Trio tornarà l’any
vinent a Polònia»
Josep Cordobés Miravitlles,
nascut l’any 1993 a Manresa, va
estudiar al Conservatori de Música d’aquesta localitat i enguany ha
finalitzat la seva formació musical
de bateria jazz a l‘ESMUC. Té un
ampli repertori en el llenguatge
de big band, i ha format part de
moltes d‘elles, com la Big Band de
Viladordis, la Big Band de l‘ESMUC, la OJO (Original Jazz Orchestra del Taller de Músics), la Big
Bom Band de Sallent, amb la qual
ha enregistrat 3 discs, o la Gramophones Allstars Big Band.

Lliurament del Premi del Festival Internacional Polònia

Per últim, Miquel Àlvarez,
nascut l’any 1992 a Dènia, va
començar el seu aprenentatge al
conservatori d’Oliva, i vint anys
més tard va continuar amb els estudis al Conservatori Superior de

Música de València, amb l’especialitat de contrabaix jazz. Dos anys
més tard d’ingressar-hi, al 2014,
es va traslladar a Barcelona per
finalitzar a l’Escola Superior de
Música de Catalunya. yy

Rap Maresme continua triomfant Agenda 2016
Llatinoamericana
Ferran MDE & Trafik o Rayden.

Aquest any Rap Maremse ha
tornat a Blanes per celebrar la ja
anomenada competició de freestyle, amb una afluència de públic
que fregava les 500 persones. El resultat de la competició d’aquest any
va acabar amb la victòria de l’MC”
de Santa Coloma “electricboy” més
conegut com a “Resh”. La millor
posició per un blanenc va ser la de
l’MC” local Eloy García, amb un
tercer lloc.

Dos dels participants al concurs de Blanes. Foto Rap Maresme
SELVA - MARESME
Jorge Enríquez Sánchez

Rap Maresme celebra a Ca la
Guidó de Blanes des de fa cinc anys
un esdeveniment relacionat amb
la cultura hip-hop, més en concret
amb la música rap. L’esdeveniment
es coneix com “Batalla de Gallos”,
una modalitat de la música rap on
dos “MC’s” proven de deixar-se
malament en una improvisació en
directe i, per suposat, rimant i sense cap preparació prèvia. En aquest
concurs es premia l’enginy dels participants. L’organització d’aquest esdeveniment sempre va a càrrec de
RAP MARESME.

«Volem donar l’oportunitat
a les noves generacions
interessades en aquesta
cultura»
La idea de crear aquesta entitat
va néixer l’any 2009. Van començar
a organitzar les anomenades “Batallas de Gallos” en un local de Tor-

dera. En veure l’expectació i la gran
afluència de públic que això generava, l’Ajuntament de Tordera els
va oferir fer aquests esdeveniments
de forma més regular. Per a això es
van registrar legalment al departament d’entitats de la Generalitat, i
això va ser possible gràcies als que
avui en dia segueixen sent la “cúpula” de Rap Maresme: Mesteño, DJ
Nau i Charly. El mateix any, gràcies
al suport de diversos ajuntaments
de la comarca del Maresme, es va
crear la primera competició d’estiu
de Rap Maresme, la qual encara segueix vigent. Aquest any ha passat
per Tordera, Pineda de Mar i Palafolls. Aquesta competició consta
de diverses eliminatòries i una final
amb premis per al guanyador. Rap
Maresme, tant a Blanes com a diferents pobles del Maresme, ha estat
pioner a organitzar esdeveniments
relacionats amb la cultura HipHop. De fet, a Blanes els primers
esdeveniments van ser organitzats
a una discoteca, els quals van tenir
l’oportunitat de comptar amb la col·
laboració d’artistes de renom com

Un dels creadors de Rap Maresme, Mesteño, ens explica que,
“la nostra idea és continuar per
molts anys promovent la cultura
Hip-Hop amb la mateixa essència
de sempre; donar-li la oportunitat
a les noves generacions interessades en aquesta cultura i ajudar-los
a promoure els seus projectes musicals”. Aquestes paraules es van
veure reflectides a l’últim esdeveniment que es va realitzar a Blanes,
on una nena amb només 6 anys va
pujar a l’escenari per fer això que
tant li agrada. Aquesta “anècdota”
no seria possible sense aquests esdeveniments.

CATALUNYA

L’Agenda Llatinoamericana celebra enguany el seu 25è aniversari
d’ençà que es va començar a editar en
la seva versió en català, i ha escollit
per a l’edició del 2016 el lema Desigualtat i Propietat.
L’any 1992, coincidint amb els
actes reivindicatius en motiu dels
500 anys de l’arribada dels espanyols
a Amèrica, es va editar la primera
Agenda Llatinoamericana. Es tractava d’una iniciativa de José Maria Vigil
i Pere Casaldàliga per fer una eina de
reflexió al voltant de temes polítics i
socials des d’una vessant constructiva i crítica. Amb aquest objectiu,
en cada nova edició s’inclouen un
centenar de pàgines amb firmes tan
conegudes com Saramago, Frei Betto, Leonardo Boff, Eduardo Galeano
i Pere Casaldàliga.
La 25a edició de l’agenda inclou,
entre d’altres, textos de l’expresident
de l’Uruguai, José Mújica; del teòleg
brasiler Frei Betto; i de la monja catalana Teresa Forcades, entre d’altres,
i també fa un emotiu reconeixement

al recentment desaparegut Eduardo
Galeano. Pel que fa a l’aportació gironina en aquesta ocasió, a banda dels
habituals testimonis de Joan Alsina
i Joaquim Vallmajó, es recorda Vicenç Fiol, que va morir el passat mes
d’agost, i que durant molt temps va
estar vinculat a l’agenda.
Com és habitual, la nova edició
compta amb una introducció dels
seus creadors, Pere Casaldàliga i Josep Maria Vigil, que recorden que
tan sols 85 persones d’arreu del món
tenen una riquesa equivalent al patrimoni de la meitat pobre de la humanitat, i destaquen que aquests índex
d’injustícia i desigualtat no poden ser
sostenibles durant massa temps més.
Per això, creuen que ja és hora de
canviar les regles del joc, a través de la
conscienciació i el pensament crític.
Enguany està previst distribuir
més de 3.000 exemplars de l’Agenda
2016 arreu de Catalunya. El seu preu
és de 8 euros. L’Agenda s’ha presentat
o bé es presentarà els propers dies a
diverses poblacions de la Selva i l’Alt
Maresme. yy

«Tot això no seria possible
sense les persones que
s’involucren amb nosaltres
a cada esdeveniment»
Mesteño agraeix el suport i
l’ajuda a totes aquelles persones i
entitats que s’involucren i col·laboren amb ells “perquè aquests
esdeveniments es puguin seguir
realitzant”. yy

Presentació de l’agenda a Blanes. Foto Aj. Blanes
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Sabem realment el què mengem?

Segons un estudi del CEAB, el 40 % de la tonyina comercialitzada com a roja, és un frau

preus. Es pot trobar peix de menys
qualitat a més preu del que seria
habitual o peix de més qualitat a
menys preu”.

CATALUNYA

La tonyina de tres mercats
centrals de Barcelona, Madrid i
Màlaga i més de 200 peixateries
i 119 restaurants de tot el litoral
català ha estat en el punt de mira
dels investigadors tot aquest any
2015. El treball s’ha fet des del
CEAB-CSIC per encàrrec del grup
Balfegó (Ametlla de Mar). Un cop
analitzats tres trimestres, Ana
Gordoa, responsable del projecte,
ja pot assegurar que “un 40 % de
la tonyina roja no ho és”. Es tracta
de tonyina d’aleta groga, tonyina
d’ulls grossos o blanca, de menor
qualitat. Gordoa explica que no
tot és frau, “també s’ha detectat un
gran desconeixement de l’espècie”.

«S’han visitat mercats
centrals, peixateries i
restaurants de tot el litoral
català»
La tonyina roja va passar per
moments molt crítics quan es pescaven gran quantitat d’alevins i es
posava en perill la seva supervivència. Des del 2007 hi ha en marxa un pla de recuperació que ja ha
començat a donar els seus fruits.

Aquesta tardor també s’ha fet
públic un estudi encarregat a Brusel·les sobre la tonyina roja, lluç
i altres espècies, “en aquest cas el
frau detectat ha estat superior. S’ha
arribat al 90 %”.
Problemes amb l’etiquetatge

Un dels plats analitzats. Foto CEAB-CSIC

“D’una talla mínima de 6 kg es va
passar a 10, i posteriorment a 30”,
apunta Gordoa. De poder pescar
tot l’any, s’ha limitat a només un
mes, “que en realitat és una setmana perquè ràpidament s’esgoten
les quotes previstes”. El 2010, a la
zona de les Balears, els resultats
encara eren preocupants. Aquest
2015, “els indicadors són positius,
un fet que caldrà confirmar en un
futur”.

en granges o bé congelada.

La tonyina es comercialitza tot
l’any perquè es pot conservar viva

El frau també s’ha detectat de
manera inversa, “a vegades es ven

Presenten a Blanes
el Casal DRINS
blanes

És una ONG sense afany de
lucre, al servei dels infants, amb
l’objectiu de difondre, promoure i
defensar els seus drets.
Jurídicament és un grup de
treball de l’Associació del Voluntariat Blanenc, dirigit pedagògicament pel seu impulsor, Joan Duch
La direcció mèdica va a càrrec del
Dr. Joan Martínez i la direcció jurídica de Cristina Forcades.
Joan Martínez, explica que el
motor de la nova entitat són els
drets dels infants, “si es reconeixen es poden defensar i aquesta
defensa suposa una seguretat en el
desenvolupament dels infants”. El
grup treballarà en diverses direc-

cions, “hi haurà una ludoteca pensada com a activitat extraescolar
gratuïta. Es farà els dilluns a la tarda i anirà a càrrec d’estudiants de
la UdG, entitat amb qui s’ha signat
un conveni de col·laboració. Els estudiants que participin en aquesta
iniciativa aconseguiran una sèrie
de crèdits”.
Les altres línies de treball són
difondre els drets dels infants i promoure el voluntariat.
DRINS també vetllarà per altres aspectes relacionats amb el
món dels infants, “l’alimentació o
el control sanitari, entre d’altres.
Estem en contacte amb Serveis
Socials, l’ambulatori, les escoles, la
policia...”. yy

Presentació a la Biblioteca Comarcal. Foto Yoyo

Per poder fer aquest estudi, els
investigadors han visitat mercats
centrals, peixateries i restaurants.
Cada tres mesos han estat diferents.
Ana Gordoa s’ha encarregat de la
zona compresa entre Sant Feliu de
Guíxols i Blanes. De cada visita s’ha
fet una fitxa on hi consta, entre d’altres, una fotografia i els resultats de
l’analítica.

tonyina roja amb una altra denominació de menys qualitat. Es tracta
de captures il·legals que col·loquen
al mercat amb una documentació
d’una espècie que saben que no es
controla”.

«La tonyina roja que es pot
pescar ha de pesar com a
mínim 30 kg»
Totes aquestes pràctiques, segons Gordoa, “desestabilitzen els

Paral·lelament a l’estudi sobre
el frau, s’ha pogut comprovar que
hi ha molts errors i mancances en
l’etiquetatge.
La tonyina roja ha de portar el
document de declaració de captura (DDC), “un document que ha
d’arribar fins al consumidor i que
nosaltres no hem trobat enlloc. En
molts casos, no sabien de què els hi
parlàvem a les peixateries”.
La tonyina roja tampoc es pot
vendre com a “tonyina”, s’ha d’especificar. Només hi ha cinc espècies
que es poden comercialitzar com
a tonyina, però difícilment les trobem a casa nostra. yy
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Nadal, cap d’any i Reis

Je suis Paris
blanes

Divendres 13 de novembre
a la nit. Pràcticament al mateix
moment esclaten diversos artefactes i se senten trets a diversos
indrets de París: terrasses de bars,
sales de festes i l’estadi on jugava
la selecció francesa de futbol, objectius dels terroristes, la majoria
dels quals s’immolen. Balanç: 128
morts i centenars de ferits.

El pessebre, els pastorets, els
tres reis i el cagatió són quatre
dels elements més tradicionals
d’aquestes festes de Nadal, Cap
d’Any i Reis. El Nadal, però, comença molt abans. A principi de
desembre s’encenen els llums que
decoren els carrers i la façana dels
ajuntaments. Arriben les jornades
festives del 6 i el 8 i els comerços
obren les portes. L’activitat frenètica es mantindrà fins al dia 6 de
gener, Diada de Reis. El dia 22, hi
haurà el tradicional sorteig de la
Grossa de Nadal, un acte que també marca l’inici de les vacances escolars. El 31 de desembre, arriba la
Grossa de Cap d’Any. L’any passat,
el número premiat no s’havia venut, el que va generar una important decepció.
A Lloret de Mar ja s’ha fet la
Fira de Nadal, i a Blanes, els dies
20 i 21, hi haurà la tradicional Fira
de Sant Tomàs.
Per segona vegada es repeteix
la fórmula de dos dies, en aquest

Partits, institucions i societat
civil catalana condemnen enèrgicament els atemptats de París i se
solidaritzen amb les víctimes. Hi
va haver minuts de silenci l’endemà mateix i el dilluns següent. yy

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

Pessebre monumental de Blanes. Foto Yoyo
blanes - Lloret de mar

Després de l’11-S (EUA) i
l’11-M (Madrid), arriba el 13-O
que commociona el món.

cas, diumenge i dilluns. Moltes
entitats de Blanes seran presents
als carrers del centre desafiant les
baixes temperatures d’aquestes dates per presentar les seves activitats
i poder fer alguns euros per anar
tirant al llarg de l’any. Aquests darrers anys, afortunadament, la fira
s’ha pacificat. No fa massa temps
era una veritable batalla campal de
joves, primer amb pilotes de goma
i posteriorment amb esprais i ous.
El Casal de l’Obrera de Lloret
de Mar, representarà un any més
Els Pastorets. A Blanes, el grup
que els ha fet aquests darrers anys
ha decidit fer una pausa (més informació a la pàgina 32). El que sí
hi haurà a Blanes, serà el Pessebre
Vivent que any rera any organitzen
els veïns de Raval i Sa Carbonera
a l’entorn de la Parròquia de Santa Maria, un dels molts actes que
es fan aquests dies a benefici de
La Marató de TV3. Tampoc falta
a Blanes, el pessebre monumental del passeig de Dintre fet amb
la participació dels alumnes de
l’Institut Serrallarga. El pessebre

d’enguany s’ha dedicat al món del
cava, amb una llarga tradició i
història a la vila.
Tant a Blanes com a Lloret
s’organitza des de fa molts i molts
anys el concurs de pessebres.
Tampoc hi faltarà la música i
l’animació pels carrers.
El canvi d’any és un moment
molt celebrat, ja sigui en família
o amb els amics. Els restaurants
i sales de festa ja ho tenen tot a
punt per viure amb la màxima intensitat l’entrada del nou any.
Tot i que el Pare Nöel intenta
treure el cap, el punt culminant
de les festes és l’arribada dels Tres
Reis de l’Orient. La nit del 5 al 6
de gener es la nit més màgica de
l’any. La benvinguda als Tres Reis
i les cavalcades posteriors, emocionen als més petits de la casa,
però també als grans.
Més detalls dels actes previstos fins el dia 6 de gener del
2016, a l’agenda de La Marina,
pàgina 26. yy

Fira de Nadal

Actuació d’en Pau del Club Super 3. Foto M.A. Comas
LLORET DE MAR

Els dies 5 i 6 de desembre s’ha
fet a la plaça de l’Església de Lloret
de Mar la Fira de Nadal.
La fira va presentar activitats
familiars amb quatre tallers de
manualitats perquè els nens poguessin elaborar xapes, tions, fanalets de Nadal i figures de plastilina; una cercavila diària de personatges infantils i diverses actuaci-

ons entre les quals destacà la d’en
Pau, personatge del Club Super3,
que explicà el conte “El poble que
estalviava aigua”.
A la mateixa plaça de l’Església hi havia instal·lat un mercat
d’artesans amb una vintena d’expositors que van oferir productes
típics de Nadal, objectes de regal i
productes d’alimentació com vins,
caves i formatges. yy

Lliga de canicultura
blanes

Blanes ha acollit aquest desembre la 42a edició de la lliga catalana, organitzada per la Unió Ornitològica de Blanes i comarca amb

Mostra d’ocells a l’antic pavelló. Foto Yoyo

la col·laboració de l’Ajuntament.
L’exposició dels ocells s’ha pogut visitar del 5 al 13 a l’antic pavelló poliesportiu. yy
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XV Fira Medieval
LLORET DE MAR

Han estat dos dies plens d’activitats lúdiques i culturals en
què la gran novetat han estat uns
espectacles de lluita en viu a la
platja. Com ja ha passat els darrers anys, Lloret fa un pas enrere
i retrocedeix en el temps durant
el primer cap de setmana de les
festes de Sant Romà.
La Fira va començar amb el
gran pregó inaugural a càrrec
de diferents personatges que van
donar la benvinguda als visitants
a través de diferents actuacions
artístiques.
Durant els dos dies de Fira
hi va haver tallers, exposicions,
demostracions d’oficis artesans,
cercaviles, espectacles de circ,
teatre i música i un mercat amb
comerciants, artesans i mestres
d’ofici al centre de la població, i

La gran novetat, batalles a la platja. Foto M.A. Comas

al passeig de Jacint Verdaguer.
Enguany s’ha prescindit de les
demostracions d’aus rapinyaires
arran de les crítiques rebudes en
les darreres edicions. Amb mo-

PUBLINOTÍCIA

Nou cava Ses Vernes
Coincidint amb les festes de Nadal, Cap d’Any i Reis, Ses Vernes
de Blanes presenta un nou cava:
Blanes Signature. Es tracta d’un
brut nature jove, amb un mínim de nou mesos de criança
en celler. Predomina la varietat
Malvasia.

«Ses Vernes té tres caves:
Blanes Signature, Vinya de
Rosa i Brut Nature»
El nou cava es dedica a Blanes en
homenatge a la població on estan
les vinyes de Ses Vernes, al camí
de Mas Palou, a prop de la “font
d’en Nàpols”, i també per ser un
lloc pioner en l’elaboració de
cava a Catalunya. A l’etiqueta, es
pot veure una silueta de Blanes,
amb el castell de Sant Joan, la
platja i la Punta de Santa Anna,
obra de l’artista Ricard Ferrer.
L’edició de Blanes Signature és limitada a 5.000 ampolles.
Ses Vernes fa cava des del 2010
amb la voluntat de recuperar a
Blanes el conreu de vinya i de la
producció de cava. Actualment
està construint a la pròpia vinya
de Ses Vernes el celler que li permetrà fer la totalitat del procés
de producció a la mateixa finca
de Blanes, tal com era abans que
l’antiga Montferrant deixés de tenir vinyes a Blanes.
Blanes és una de les úniques 5
poblacions de les comarques
Gironines que poden usar la
denominació “Cava”, segons el
Consell Regulador de la Denominació d’Origen Cava.

La població blanenca disposa
d’aquesta prerogativa per haver
estat una població pionera a usar
el mètode champenoise per fer vi
escumós. El procediment consisteix en provocar una segona fermentació al vi mitjançant l’afegit
de llevats naturals i confinar el
producte en una ampolla de vidre
prou gruixuda per resistir la pressió que generarà aquesta segona
fermentació.
Passats el mesos de la seva criança les ampolles seran clarificades
mitjançant la coneguda operació
de fer giravoltar les ampolles per
tal que els residus dels llevats vagin a parar al tap i l’ampolla quedi de cap per avall, o “en punta”,
preparada per ser “degorjada” i
posar-li el tap de suro.

«Blanes Signature és un
brut nature amb un mínim
de nou mesos de criança
en celler»
Es dona la coincidència que
aquest any el pessebre de davant
de l’Ajuntament de Blanes, realitzat per alumnes de l’Institut Serrallarga, també fa un homenatge
a Blanes com a població pionera
en l’elaboració de cava.
Quina llàstima que aquest intent de valorar les coses pròpies
s’hagués espatllat en un primer
moment al posar en les primeres
notes explicatives del mateix pessebre que les vinyes de Ses Vernes
estan a Vilafranca* (sic)!

tiu de la Fira, també es va poder
gaudir d’una visita teatralitzada
al castell de Sant Joan. Els assistents coneixen la història del
castell amb una presentació ame-

Una de les actuacions de carrer. Foto M.A. Comas

na i divertida apte per a tota la
família. Una altra activitat complementària va ser el sopar medieval que se celebrà el dissabte
al restaurant La Campana amb

un divertit format en què els assistents van disfressats d’època
medieval. Aquesta va ser la novetat del 2014, que enguany s’ha
repetit. yy
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Blanes X Runners 2015, balanç positiu
BLANES

Blanes va acollir el 29 de novembre la Passafred, la darrera
de les onze proves incloses al
calendari de Blanes X Runners.
Es tracta de la nova marca que
s’ha posat en marxa aquest 2015
amb l’objectiu de promocionar
la vila com un dels territoris
més idonis –tant a nivell gironí com arreu de Catalunya– per
als corredors i corredores, no
tan sols pels seus paratges naturals, sinó també per les seva
capacitat organitzativa i les infraestructures amb què compta,
entre elles la Ciutat Esportiva
Blanes.
Blanes X Runners s’inscriu
dins el marc de les dues destinacions certificades amb què
ja compta el municipi des de fa
molts anys: la DTE (Destinació
de Turisme Esportiu) i la DTF
(Destinació de Turisme Familiar).
La nova marca, creada amb
el recolzament del Club Triatló
Blanes, el Centre Excursionista
Blanes i el Grup Fondistes Blanes, representa totes les activitats que es fan a la vila que tinguin a veure o estiguin relacio-

nades amb aquestes modalitats
esportives.
Amb la celebració d’una
nova edició de la cursa Passafred, el balanç del primer any de
la posada en marxa de Blanes X
Runners és plenament positiu
ja que, sumant les onze proves
que s’han disputat del calendari, han participat prop de 10.000
esportistes. El balanç que n’han
fet l’Ajuntament i les tres entitats no tan sols és encoratjador
en aquest aspecte, sinó també
en la promoció que ha significat
envers la vila donar a conèixer
aquestes proves.
D’entre tot aquest seguit
d’activitats, la que compta amb
el major nombre de participants
és precisament una de les que
té un caràcter marcadament
popular i tradicional al municipi, tot i que també l’aprofiten
per fer consagrats esportistes
d’àmbit internacional per entrenar-se. Es tracta de la Caminada Popular de la Nit de Sant
Bonós, que se celebra a finals
d’agost coincidint amb la Festa
Major Petita del municipi i que
des de fa tres anys supera els
5.000 participants.

Foto de Grup Passafred 2015. Foto Quim Llorens

Passafred 2015
La Passafred sol organitzar-se coincidint amb els darrers dies del mes de novembre o
principis de desembre i, tal com
ja es fa en d’altres proves incloses
a Blanes X Runners, compta amb
dues modalitats. D’una banda hi
ha la mitja marató de muntanya,
amb 21’097 km de recorregut, i

de l’altra una caminada popular
apta per a una major quantitat
de públic, amb una ruta de 12
km. Totes dues opcions transcorren pels camins i rutes d’un
dels paratges naturals més emblemàtics de Blanes, el Santuari
del Vilar.
A la classificació general,
el primer en creuar la línia de

meta va ser Carles Casero, de
la categoria veterans, que va invertir 1h 38’ 46s en fer el recorregut.
En dones, la més ràpida va
ser Carmen Martínez, de la categoria de veteranes, amb Vun
temps de 2’05’33 hores. El 2016
Blanes X Runners tornarà a ser
una realitat. yy

42a Festa de l’Esport
lloret de mar

La cerimònia va guardonar un
gran nombre d’esportistes individuals, així com també diferents
equips de la vila, que en la temporada passada varen tenir un paper
destacat en les seves respectives
modalitats esportives.
A més, l’Ajuntament també va
fer un reconeixement a diferents
esportistes que han destacat en
les seves respectives disciplines
esportives, com per exemple la
jugadora d’esquaix Ona Blasco, la
patinadora Maria Martínez, els atletes Jose Luís Blanco, Dani Cazalla i Àngel Mullera, les gimnastes
Emma Reyes i Mireia Hernández

Foto de família. Foto M.A. Comas

o l’especialista en apnea Dino Donati, entre d’altres.

formació de joves esportistes en
aquesta disciplina.

Pel que fa als dos últims premis
de la Festa, Joan Colomé Williams
es va endur el premi Forjador de
l’Esport lloretenc, en reconeixement a la seva llarga trajectòria
en el món del taekwondo i de la
formació de joves esportistes en
aquesta modalitat.

L’edició d’enguany, a la qual van
assistir més de dos-cents esportistes de diferents modalitats i les seves respectives famílies, va comptar
amb l’actuació musical de DJ Tillo
i una exhibició de Street Workout,
un esport nou i en auge que aprofita els espais urbans a l’aire lliure per
a la pràctica esportiva. Durant el
transcurs de l’acte, es van projectar
dos vídeos, un d’ells gravat amb un
dron, i l’altre elaborat a partir de petits talls de vídeo de diferents clubs
i entitats esportives de la vila en què
es poden veure els esportistes locals
practicant diferents esports. yy

El premi Llevant, que reconeix
la tasca de formació d’esportistes
de base dels clubs o entitats esportives del municipi, se’l va endur el
Club Judo Nova Unió, en reconeixement a la clara vocació docent
que ha tingut aquesta entitat en la
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Lloret correrà per una causa solidària
Moisés García

El dia 27 de desembre, la vila
organitza la tradicional Cursa de
Nadal. Enguany, l’esdeveniment
esportiu servirà per col·laborar
amb La Marató de TV3, que destina els seus esforços a l’obtenció de
recursos econòmics per a la investigació de malalties sense cura. En
la seva 24a edició, lluitarà contra
les dues malalties metabòliques
més freqüents a Catalunya: la diabetis i l’obesitat. Els participants de
la Cursa col·laboraran amb aquesta cita solidària. 3 euros del cost de
cada inscripció aniran destinats a
la recaptació de fons per a La Marató.
La Cursa de Nadal l’organitzen la Secció d’Esports de l’Ajuntament i l’Associació de Veïns del
barri del Rieral. A més, i per primera vegada, es comptarà amb

«El recorregut serà de 5 Km
molt plans»
la col·laboració tècnica dels dos
clubs d’atletisme de la vila: el Lloret-La Selva, amb Àngel Mullera
al capdavant, i La Sansi, presidida
per José Luis Blanco. Des del consistori es valora de manera positiva la col·laboració entre els dos
atletes més prestigiosos de Lloret
de Mar. A més, formen part de la
gran promoció que es fa als dies
previs a l’esdeveniment.
La prova estarà dividida en
dues curses. En primer lloc, a les
10 del matí, se celebrarà la cursa
de menors, que tindrà un preu de
2 euros i es realitzarà de manera
íntegra dins del recinte de les Pistes d’Atletisme. A les 11, es donarà el tret de sortida a la cursa de 5

Presentació de la cursa. Foto M.A. Comas

quilòmetres. El preu és de 9 euros
i el recorregut serà l’habitual, amb
inici i final a les Pistes i un emble-

«3 euros de cada inscripció
aniran a La Marató de TV3»

5a Cursa del Miner de Ferro
malgrat de mar

El 29 de novembre es va realitzar la reedició del Miner de Ferro
2015 amb l’horari canviat al matí.
Aquest cop amb bon temps i sense contratemps inoportuns, amb
un dia amb la temperatura perfecta per córrer i per caminar per la
muntanya, fresc però sense vent, i,
després de les primeres hores, ben
assolellat. Aquesta és una de les
activitats de la Festa Major d’estiu
que no es va poder celebrar per les
inclemències del temps.

Una de les participants en plena ascensió.

Unes 450 persones van gaudir
finalment del traçat escollit. El pas
per la mina com sempre, acompanyat d’una sorpresa en forma de
dolç pastisset. Una ruta molt marcada, amb bones vistes, i amb el

guanyador del Premi Cor de Ferro
valorat amb un pernil com a vencedor indiscutible també de la cursa, en Ricard Fernández Carrión.

La Ciutat Esportiva de Blanes
ha tornat a acollir el Campionat
Català de Seleccions Comarcals
de Futbol Sala.
En un dia i mig de competició es
reuneixen 60 seleccions de sis categories diferents: benjamí, aleví, infantil i cadet masculí; i cadet i juvenil
femení. En total, 720 jugadors i jugadores, 180 tècnics, àrbitres i organització, més d’un miler de persones al
que cal afegir els centenars de familiars arribats d’arreu del país per veure
els partits. El dissabte 5 de desembre
hi va haver la fase de grups i diumenge dia 6, les semifinals i finals.
S’utilitza tot el pavelló –sis pistes–.
El pàrquing soterrani queda petit i
també s’utilitzen espais exteriors per
poder ubicar tots els vehicles. yy

de Nadal es poden realitzar a través del web de l’Ajuntament, lloret.
cat. També es pot fer de forma presencial a diferents espais municipals com els dos Puntets, les Pistes d’Atletisme, el Centre Cívic del
Rieral o les oficines de Turisme. yy

Retrobament a
l’UDR Pineda

Els guanyadors de la present
edició han estat:
Teresa Vidal Federico (1a femení), Ricard Fernández Carrión
(1r masculí), Sonia Cáceres Espiño
(1a femení local) i Roberto García
Fernández (1r masculí local).
Premi al marxador local més
jove: Martí Carril Infiesta. Premi al
marxador local més gran: Vicenç
Bayarri Costa i Premi Cor de Ferro al primer en pujar al Turó d’en
Serra: Ricard Fernández Carrión. yy

Blanes, capital del futbol sala
BLANES

màtic tram pel passeig marítim.
Durant el matí, a més, l’Associació de Veïns del Rieral ha programat diferents activitats lúdiques i
una fideuà popular. Serà a la Font
de La Caicuta. El preu, 2 euros.
Les inscripcions per a la Cursa

Després de dos dies de competició, els sis guanyadors han estat:

Infantil: Barcelonès Centre
Cadet: Barcelonès Centre

Categoria masculina:
Benjamí: Vallès Oriental
Aleví: Barcelonès nord

Categoria femenina:
Cadet: Baix Llobregat
Juvenil: Barcelonès/Vallès Occidental

Un dels exequips de l’UDR Pineda. Foto Joan Caimel
pineda de mar

Prop de 200 exjugadors del
Pineda de bàsquet es retroben
després de molts anys.
S’ha organitzat una trobada
d’exjugadors majors de 45 anys.
La crida va tenir una gran resposta i va reunir diverses generacions
d’esportistes.
Entre els participants, l’històric Nino Buscató, “ha fet molta il·
lusió aquest acte. He pogut parlar
amb molta gent que feia anys que
no veia”.

Jugadors infantils de Blanes, Palafolls i Malgrat de Mar

Buscató recordava que durant molts anys, entre Badalona i
Blanes hi havia una gran afició al
bàsquet. “Van ser els anys d’or del
bàsquet maresmenc”.

L’organització de la trobada
va anar a càrrec de diversos exjugadors. L’actual president del
club, Pere Francitorra, destacava
la feina feta i la unió de les diverses generacions. “Ha estat un acte
molt emotiu. S’ha treballat molt
per poder organitzar aquest retrobament.
Francitorra també va parlar
de la situació actual de l’UDR. “El
moment actual és molt diferent.
Hi ha molts més clubs i activitats
de lleure. Costa enganxar la canalla, però l’UDR és una entitat
molt viva i actes com aquest ho
demostren”.
El Pineda de bàsquet ja ha superat els 60 anys d’història. yy
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l’agenda

blanes. DESEMBRE

LLORET. desembre
DIA 17
Teatre de Lloret · 19 h
CONCERT DE NADAL
A càrrec de l’Aula Municipal de
Música i les Escoles Municipals
DIA18
Club Marina Casinet · 20 h
CONFERÈNCIA: “L’HERÀLDICA
CÍVICA A LA COMARCA DE LA
SELVA ”
A càrrec d’Armand de Fluvià

Casa de la Cultura · 20.30 h
CINE CLUB ADLER PRESENTA : EL
DIA MES CURT
DIES 23-24
Centre Vila – Perifèria · 17 h
DESFILADA DEL PARE NOEL
DIES 24 - 06/01
Ermita dels Sants Metges
EXPOSICIÓ DE DIORAMES

DIA 17
Campanya de donació de
sang
Biblioteca Comarcal
De 10 h a 14 h i de 16 h a 21 h
DIA 19
Festival de gimnàstica
rítmica
- Club Blanes Vitry
Ciutat Esportiva · 11 h
- Club Esportiu Blanenc
Ciutat Esportiva · 17 h
Dia 19
La Marató de TV3
Desfilada dels Manaies i
recreació històrica a la plaça de
l’Església
19 h
Dia 20
La Marató de TV3
Dansa per la Marató
Teatre Municipal 18 h
Dies 19 i 20
Pessebre Vivent
Veïnats de Raval i Sa Carbonera
17 a 21 h

DIA 18
Teatre de Lloret · 21h
TEATRE: L’EFECTE
de Lucy Prebble
Traducció de Jordi Prat i Coll
Direcció de Carol López
DIA 19
Biblioteca Plaça Pere Torrent, 1 ·
11.30 h
El RACÓ DELS CONTES: “CUENTO
DE NAVIDAD ”
DIA 19
Teatre de Lloret · 20 h
LA MISA CRIOLLA
Asociación Hispano Americana
DIA 20
Teatre de Lloret · 17.30 h
CINEMA INFANTIL: EL BOSC EN
PERILL
DIA 20
Casal de l’Obrera · 18.30 h
TEATRE: ELS PASTORETS
DIA 21
Sala Polivalent

Del 24 al 6 de gener, de 10 a 14 h
i de 16 a 20 h
El dies 25, 1 i 6, de 10 a 14 h
Del 24 al 6
Exposició de pessebres en
establiments comercials.

Dies 19, 20 i 21
Parc Infantil amb
inflables
Plaça dels Dies Feiners
D‘11 a 13 h i de 16 a 21 h

Sa Carbonera
D‘11.30 a 13 h
DEL 26 AL 4 DE GENER
Parc de Nadal
Plaça dels Dies Feiners
D‘11 a 13 h i de 16 a 20 h
DEL 29 AL 4 DE GENER
Patges Reials
La Plantera, Local Social:
dia 29 (17.30 a 20 h)
Mas Enlaire, plaça del Mercat:
dia 2 (11.30 a 13.30 h i 17.30 a
19.30 h). Dia 4 només matí.

FINS EL 10 DE GENER
PINEDA DE MAR
Vine a patinar! - Plaça d’Espanya

Sa Massaneda, Mollet, 1:
dia 2 (17 a 20 h)

DIA 17
CALELLA
Club de lectura sènior
Ajuntament Vell · 18 h
Club de lectura en anglès
Biblioteca · 19 h
Xerrada-Col·loqui
Arriba Nadal i hi ha una cadira
buida
Local d’Oncolliga · 19 h

Valldolig, Local Social:
dies 2 i 3 (17 a 20 h)
Dintre Vila, plaça Theolongo
Bacchio:
dies 2, 3 i 4 (18 a 20 h)
Mas Borinot, Local Social:
dia 3 (16 a 20 h)
Els Pins, Plaça del Vilar:
dies 3 i 4 (17.30 a 20 h)
DIA 2
Cercavila a cavall del
Patge Reial
Mas Enlaire-Mercat
17 h

Dia 2
Taller d’havaneres
Museu del Mar
Dia 3
Casal de l’Obrera
TEATRE: ELS PASTORETS
Dia 5
Cavalcada de Reis
Dia 6
Gran Quina a benefici de la
Marató de TV3
Hotel Rosamar

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

MALGRAT DE MAR
Taller per decorar la Biblioteca
Biblioteca La Cooperativa · 17 h
PALAFOLLS
Pinzellades en català
Biblioteca Enric Miralles · 19.30 h
Cantada de Nadales
Coral Palatiolo a l’Església de Santa
Maria · 19 h
PINEDA DE MAR
Taller de Cuina Infantil: Figuretes
de Nadal
Biblioteca Poblenou · 18 h
Farem cagar el Tió
Biblioteca M. Serra i Moret · 18 h

DIA 27
Casal de l’Obrera · 18.30 h
TEATRE: ELS PASTORETS

DIA 27
Pistes d’Atletisme · 10-13 h
CURSA DE NADAL
SANT SILVESTRE
POPULAR
DE LLORET

FINS EL 23 DE DESEMBRE
MARESME
Jornades Gastronòmiques del
Fesol del Ganxet
A restaurants de 18 municipis
FINS EL 3 DE GENER
TORDERA
La Caldera amb l’ACR Pere Cot
Carrer Dr. Fleming, 38 · 18 h
Dissabtes, 20 h i diumenges i
festius

DIA 26
Casal de l’Obrera · 18.30 h
TEATRE: ELS PASTORETS

DIA 27
Teatre de Lloret · 21 h
ESPECTACLE: “UN MÓN DE
NADALES, UN VIATGE PER LES
NADALES D’ARREU DEL MÓN ”
Concert amb Cris Juanico

comarques. 			

DIES 20 i 21
Fira de Sant Tomàs
Carrers Ample, Muralla, Raval i
plaça d’Espanya
De 9 a 21 h
DIA 22
Tasta’m: xocolata amb
Taleia Cultura
Activitat per a adults.
Cal inscripció.
Biblioteca Comarcal · 19 h
DIA 23
Cantem Nadales amb
barretina i samarra
Coral Infantil Sa Carbonera
Biblioteca Comarcal
19 h
DIA 24
Cagada Popular del Tió
Es Viver
Carrer Muralla
De 17 a 19 h
Cantada de Nadales,
Cercavila dels nens de

DIES 2 i 3
Cercavila Musical amb
la Banda Musical de
Blanes
Carrers del Centre
18 a 20 h
DIA 3
Concert d’Any Nou amb
la VBella Banda
Teatre
19 h
Taller de Fanalets
Passeig de Dintre, de 10.30 a
13.30 h
Plaça Verge Maria, de 17 a 20 h
DIA 5
Arribada al Port de Ses
Majestats Reials
17 h
Cavalcada de Reis
19 h

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE BLANES

DIA 18
CALELLA
Tertúlia en català
Biblioteca · 11 h
Concert de nadales en clau de jazz
Sala Mozart · 22 h
MALGRAT DE MAR
Els contes dels divendres
Biblioteca La Cooperativa · 18 h
Cineclub: Una paloma se posó en
una rama a reflexionar sobre la
existencia de Roy Anderson
Centre Cultural · 22 h
PALAFOLLS
Cercavila de Nadales
Banda de Palafolls · 17.30 h
Cantada de Nadales
Al teatre, amb els alumnes de
l’Escola de Música i Dansa · 18.30 h
PINEDA DE MAR
Hora del conte: Estels a la
Biblioteca
18 h
DIA 19
CALELLA
Passejada d’en Mickey Nöel
Centre Comercial · 11.30 i 18 h
Els poemes de Nadal
AGENDA FACILITADA PER RÀDIO MARINA
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desembre
Biblioteca · 11.30 h
26a Exposició de Pessebre i
Diorames
Casal de l’Amistat · Fins al 6 de
gener
Pessebre vivent
Centre Històric · 20 h
Nit de Tapes
Mercat Municipal · 19 a 00.30 h
MALGRAT DE MAR
Tot jugant o creant
Plaça de l’Església · 11 h
Tió solidari
Cal portar productes d’higiene
Plaça de l’Església · 12.30 i 18.30 h
PALAFOLLS
Tió de Nadal
Fòrum Palatiolo · 18 h
Taller de Nadal
Biblioteca · 10.30 h
Festival de Dansa
Teatre · 19 h
TORDERA
Fira de Nadal
Als carrers del nucli històric
De 10 a 20 h
Missatger Reial
Fira de Nadal
De 17.30 a 19.30 h
Festival de Patinatge Artístic
A càrrec del CPA Tordera
Pavelló de la Pl. Concòrdia · 18 h
Pessebre Vivent de Sant Pere
18 a 20 h, al voltant de l’ermita de
Sant Pere
SANTA SUSANNA
Fira de Nadal al carrer Sant Ramon
i plaça Pau Casals · Tot el dia
Taller de postals de Nadal i
decoració de la plaça Catalunya
Local del Cau · 16 a 18 hç
PINEDA DE MAR
Zambombá
(cantada de nadales flamenques)
Al pati de Can Comas · 18 h
Arribada de la Llum de la Pau
Lectura del Conte de Nadal i
xocolatada solidària a benefici de
Síria · Plaça de Catalunya · 18 h
DIA 20
CALELLA
Concert de Nadal i Música per a
Cobla
Sala Mozart · 11.45 h
Els Pastorets
Orfeó Calellenc · 18 h
Pessebre Vivent
Centre Històric · 19 h
MALGRAT DE MAR
Concert de Nadal amb la Coral
Atzavara i el Quartet de corda
Matisos
Església de Sant Nicolau · 19 h
PALAFOLLS
Excursió a Sant Genís
Sortida a les 9.30 h de la plaça
Joaquim Ruyra
Festival de Nadal del Club Patí
Palafolls · Palauet · 17.30 h

TORDERA
Pessebre Vivent de Sant Pere
18 a 20 h, al voltant de l’ermita de
Sant Pere
PINEDA DE MAR
Concert de Nadal, a càrrec de la
Coral Pinedenca · 12 h
Església parroquial de Sta. Maria
DIA 21
PALAFOLLS
Audicions de l’Escola de Música i
Dansa
MiD · 19 h
Club de Lectura
Biblioteca · 19.30 h
PINEDA DE MAR
Hora del conte: El Nadal d’en Pere
Perot
Biblioteca M. Serra i Moret · 18 h
DIA 22
MALGRAT DE MAR
Espectacle infantil solidari
Plaça Josep Anselm Clavé · 17 h
PALAFOLLS
Dansa oriental
Casal de la Dona · 17.30 h
DIA 23
CALELLA
Cagatió
Mercat Municipal · 11 a 13 h
Exposició: Inauguració de “Per
bruixa i metzinera: la caça de
bruixes a Catalunya”
Museu-Arxiu · 17 h
Passejada d’en Mickey Nöel
Centre Comercial · 18 h
MALGRAT DE MAR
Taller infantil
Peixateries Velles · 11 h
Club de lectura
Quan érem feliços de Rafel Nadal
Biblioteca La Cooperativa · 19 h
DIA 24
CALELLA
Passejada d’en Mickey Nöel
Centre Comercial · 11.30 h
Cagatió Monumental
Plaça de l’Església · 18 h
PINEDA DE MAR
Cagatió a càrrec de l’AVV Unió
de Poblenou i Pare Noël, amb el
suport de Gent de Pineda
Plaça Nova · 17 h
DIA 25
CALELLA
19a Banyada Nadalenca · 12 h
Concert de Nadal amb la Coral
Laetare · Escola Pia ·20 h
DIES 25 i 27
PINEDA DE MAR
Els Pastorets
Centre Cultural i Recreatiu
També es representaran el dies 1,
3, 6, 10, 16 i 17 de gener
DIA 26
CALELLA
Arribada dels Patges Reials

Església de l’Escola Pia · 11 h
Zona lúdica infantil
Pati de l’Escola Pia · 11 a 15 h
Els Pastorets
Orfeó Calellenc · 18 h

DIA 29
MALGRAT DE MAR
Manualitats en paper. Fem un
llibre
Peixateries Velles · 11 h

MALGRAT DE MAR
37a Marxa popular amb bicicleta
Peixateries Velles · 13.30 h

DIES 29 i 30
CALELLA
Ludoteca
Espai Mercat Municipal · 17 a 20 h

PALAFOLLS
Concert de Sant Esteve i
presentació del Llibre de Nadal
Casal d’Avis · 12 h
TORDERA
Concert de Sant Esteve “Nadal
Barroc” amb la coral infantil i la
coral d’Adults del Teatre Clavé
Qvinta Essencia
Teatre Clavé · 19 h
Missatger Reial: Al local social de
Sant Andreu · 17 a 20 h
PINEDA DE MAR
Concert de Sant Esteve amb la
Coral Infantil de l’Escola Municipal
de Música de Pineda de Mar, el Cor
Geriona infantil i la Selva Big Band,
a benefici de La Marató de TV3
Centre Cultural i Recreatiu · 20 h
DIA 27
CALELLA
3a Sant Silvestre Calellenca
Passeig M. Puigvert · 10 h
Els Pastorets
Orfeó Calellenc · 18 h
Animació Infantil pel Centre
Comercial · 18 a 20 h
Concert de valsos i polques amb
l’Orquestra Simfònica Harmonia i
el Cor Harmonia
Sala Mozart · 19 h
MALGRAT DE MAR
Els Pastorets amb el grup Germanor
Centre Cultural · 18 h
PINEDA DE MAR
Sardanes
Plaça Catalunya · 12 h
Concert de Nadal a càrrec de la
Coral Pinedenca · 13 h
Parròquia de Sant Joan Baptista
Arribada del Patge Reial
Plaça d’Espanya i Mas Rafart · 12 h
DIA 27 i 6 DE GENER
TORDERA
Els Pastorets amb l’ARC Pere Cot
Teatre Clavé · 19 h
DIA 28
MALGRAT DE MAR
Taller de llufes
Biblioteca La Cooperativa · 17 h
DIES 28 i 30
PINEDA DE MAR
Modela contes
Biblioteca Serra i Moret · 18 h
DIES 28, 29 i 30
TORDERA
Parc de Nadal : Pavelló Poliesportiu
11 a 14 h i de 17 a 20 h

DIA 30
MALGRAT DE MAR
Circuit de bola gegant
Avinguda Bon Pastor · 11 h
DIA 31
CALELLA
Cercavila de l’Home dels Nassos
Carrer Església · 18 h
MALGRAT DE MAR
L’home del nassos
Plaça de l’Església · 11 h
PINEDA DE MAR
Festa de Cap d’Any
Plaça Catalunya · 00.00 h

PINEDA DE MAR
Lliurament de premis del concurs
de pessebres
Casal d’Avis de Poblenou · 18 h
DIA 3
CALELLA
Els Pastorets
Orfeó Calellenc · 18 h
Concert Solidari amb el Banc dels
Aliments
Pax Cor de Cambra i Coral Laetare
Església de l’Escola Pia · 19 h
MALGRAT DE MAR
Recollida de cartes del Patge Reial
Centre Cívic · 16 h
Els Pastorets
Centre Cultural · 18 h
SANTA SUSANNA
Pessebre Vivent
Masia de Can Ratés · 18 h
PINEDA DE MAR
Inflables i actuació de Gerard
Borrell
Plaça Nova · 10 a 12 h
DIA 4
CALELLA
Els Patges Reials explicaran contes
i recolliran cartes
Biblioteca · 19 h
MALGRAT DE MAR
Taller de Fanalets
Parc de Can Campassol · 10 h

TORDERA
Festa Popular de Cap d’Any
01.00 h matinada
SANTA SUSANNA
Festa de Cap d’Any
Pavelló · 00.30 h matinada
Dia 1
CALELLA
Obertura del Far per veure sortir
el sol amb música i xocolata amb
xurros · 05 a 09 h
Els Pastorets
Orfeó Calellenc · 19 h
PINEDA DE MAR
Banyada de Cap d’Any
Platja dels Pescadors · 12 h
Patge Reial
Plaça del Carme · 17 h
DIES 2 i 3
PINEDA DE MAR
Memorial Josep Aragonés de
Minibàsquet
Pavelló “Nino” Buscató · Tot el dia
DIA 2
MALGRAT DE MAR
Visita dels Patges Reials
Parc de Can Campassol · 11 h
Espectacle de màgia
Plaça de l’Església · 18 h

SANTA SUSANNA
Taller de Fanalets dels Reis
Biblioteca
Matí, nens i nenes fins a 4 anys
Tarda, nens i nenes a partir de 5
anys
DIA 5
CALELLA
Cavalcada de Reis
Sortida de la Riera Capaspre
18 h Final a l’Ajuntament Vell
on saludaran personalment a la
mainada
MALGRAT DE MAR
Cavalcada de Reis
Parc Francesc Macià · 17 h
PINEDA DE MAR
Cavalcada de Reis
17.30 h sortida, 18 h plaça Nova,
19 h plaça de les Creus, 20 h plaça
del Carme. Final del recorregut a la
plaça Catalunya
TORDERA
Cavalcada de Reis
17.30 h sortida i 20 h salutació des
del balcó de l’Ajuntament
SANTA SUSANNA
Cavalcada de Reis
18.30 h
palafolls
Cavalcada de Reis
18.30 h
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EL FOGÓ DE LA MARINA

Canelons de Nadal
Ingredients:
30 plaques de canelons, 250 g de carn de
vedella, 250 g de carn de porc, 1 pit de pollastre, 2 fetges de pollastre, 2 cebes, 1 pastanaga, 1 porro, 2 gots de llet, 1 cullerada
generosa de farina, 1 copeta de brandy,
oli d’oliva, sal, pebre, formatge ratllat i pinyons.
Per a la beixamel: 1 l de llet, 60 g de farina, 60 g de mantega, sal, pebre i nou moscada.

Preparació:
- Posem una cassola al foc amb un parell de
cullerades d’oli i enrossim les carns que haurem tallat prèviament. Deixem enrossir la carn,
hi afegim les verdures i que vagi coent una
bona estona.
- Afegim els fetges de pollastre prèviament
trossejats, el brandy i deixem que l’alcohol
s’evapori, incorporem 2 gots d’aigua calenta.
Tapem i deixem coure a foc suau fins que quedi tot ben rostit.

- Un cop retirat del foc, deixem refredar i triturem la carn.
- Ho posem al foc novament en una cassola
on incorporarem la farina i sense deixar de remoure afegirem amb cura la llet, sal, pebre i els
pinyons.
- Deixem coure uns 20 minuts més. Sense oblidar remoure!
- Retirem del foc i passarem tot el farcit a un recipient, on deixem refredar, tapem amb paper
film i reservem per poder utilitzar-lo el dia següent.
- Per farcir els canelons: posem a coure la pasta
dels canelons amb aigua salada, un cop cuits
els escorrem col·locant-los sobre un drap humit. A continuació, els anem farcint un a un, els
enrotllem, vigilant que quedin ben tancats i
els passem a la safata del forn que haurem untat amb mantega.
- Preparem la beixamel i cobrim bé els canelons.
- Només falta el formatge ratllat, un xic de
mantega, gratinar i servir-los ben calents!
Bon profit i bones festes!
Manoli Bustamante Bustamante
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Rodalies

TRANSPORTS PÚBLICS
Blanes g Barcelona
Feiners: 6.05 - 6.17 - 6.33 - 6.48 - 7.05 - 7.17 - 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 - 23.21
Feiners (directes): 7.46 - 9.15 - 11.16 - 13.16 - 15.15 - 17.15 - 19.15 - 21.12 - 22.52

autobusos

FESTIUS (TRANSBORD: MAÇANET-MASSANES): 7.45 - 8.45 - 9.45 - 10.45 - 11.37 - 12.37 - 13.37 - 14.44 - 15.44 - 16.44 - 17.37 - 18.42 - 19.44 - 20.45 - 21.44 - 22.13 - 23.06
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 - 20.55 (cada 20 minuts) / Festius: 8.00 - 21.00 (cada 30 minuts)
estació de renfe (Blanes) g Blanes centre g Lloret
Feiners: 7.00 - 21.00 (cada 20 minuts) / Festius: 8.00 a 21.00 (cada 30 minuts)
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: 7.05 - 7.30 - 8.15 - 9.00 - 11.00 - 14.00 - 15.45 - 17.20 / DISSABTES: 8.15 - 9.00 - 15.45 / DIUMENGES: 18.15
Girona (Estació de bus) g Blanes
Feiners: 8.30 - 11.30 - 13.15 - 14.30 - 15.15 - 17.30 - 19.00 - 20.15 / DISSABTEs: 13.15 - 18.30 - 19.00 / DIUMENGES: 18.30
Lloret (Estació de bus) g Girona
Feiners: 6.30 - 7.30 - 8.30 - 9.00 - 9.30 - 10.00 - 11.00 - 12.00 - 13.30 - 14.00 - 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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Farmàcies de guàrdia
BLANES
Desembre - Gener
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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
Dimecres
Dijous

ADELL
ADELL
PUJOL
OMS
BARTRINA
SUREDA-CASAMOR
RAMON
TURON
MORELL
GUILLEM
GRIMA
ALTIMIR
ADELL
ADELL
PUJOL
OMS
BARTRINA
SUREDA-CASAMOR
RAMON
TURON
MORELL
GUILLEM
GRIMA
ALTIMIR
ADELL
ADELL
PUJOL
OMS
BARTRINA
SUREDA-CASAMOR

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

economia local

ABBC: premi a la fidelitat
blanes

L’Associació de Botiguers de
Blanes Centre premia cada mes de
desembre la fidelitat dels clients
amb un viatge a Nova York per a
dues persones i 500 euros.
La guanyadora ha estat Maria
Lluïsa Marín Ruiz que es mostrava molt satisfeta després de recollir el premi. “Sempre hi participo
però mai no m’havia tocat res”.
El número premiat el va repartir la carnisseria Can Queldra. yy

La guanyadora, Maria Lluïsa Marín. Foto Yoyo

Nous serveis a Policlínic Lloret
lloret de mar

Policlínic Lloret ha començat
a oferir el servei de revisions per
a carnets, armes, animals perillosos, seguretat privada, embarcacions, reconeixements esportius,
busseig...
La tramitació es fa de manera telemàtica en el mateix moment. Policlínic Lloret està situat
a l‘avinguda Vila de Blanes, 136
(Fenals). yy

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.

LLORET
Desembre - Gener
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

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

BORRÀS
LLADÓ
I. ESPINET
MASETE
A. MARTÍNEZ
PERPINYÀ
C. CABAÑAS
MAZÓ
M. CABAÑAS
J. MARTÍNEZ
FÀBREGAS
E. TALLADA
BASTÉ
CÀNOVES
M. TALLADA
BORRÀS
LLADÓ
I. ESPINET
MASETE
A. MARTÍNEZ
PERPINYÀ
C. CABAÑAS
MAZÓ
M. CABAÑAS
J. MARTÍNEZ
FÀBREGAS
E. TALLADA
BASTÉ
CÀNOVES
M. TALLADA
BORRÀS
LLADÓ
I. ESPINET
MASETE

DE 08.30 A 22.00 H.

Adreces i telèfons
FARMÀCIA BASTÉ
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

Per a més informació:
www.policliniclloret.com

Màquina per a fer proves psicotècniques

Xarxa aèria d’internet
blanes

L‘empresa Orvis360 de Blanes, ofereix accés a internet a
particulars i empreses, sigui quina sigui la ubicació de l‘habitatge
o negoci. La nova tecnologia que

utilitza posa punt i final als problemes d‘accés a internet que pateixen moltes llars, especialment
les ubicades en zones rurals o
aïllades. Orvis360 també està especialitzat en facilitar l‘accés a in-

L’antena que es col·loca és de dimensions reduïdes

ternet als establiments turístics.
L‘empresa està ubicada a
l‘avinguda Europa, 26 Nau 13 de
Blanes. La seva pàgina web es:
www.orvis360.com 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
Mas Cuní
20 CAPRABO
Carrer Ses Falques
21 E.S. SARAS
Avinguda Europa
22	PASTISSERIA GUTIÉRREZ
Guilleries / Cantonada Ter

23	PASTISSERIA GUTIÉRREZ
Gavarres
24	PASTISSERIA GUTIÉRREZ
Vila de Lloret
25	GALP HOSPITAL
Accès Costa Brava
26	GALP POLÍGON
Carretera l‘estació
27	PASTISSERIA GUTIÉRREZ
Cristòfol Colom
28 CAPRABO
Cristòfol Colom
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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 COFFEE ‘N CRUNCH
Avinguda Vidreres
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 PERE PUIG I CAMPS (Associació Els Pastorets de Blanes)

“Aquest any no hi haurà Pastorets i per al 2016
ja podem anunciar canvis”

El 2013 hi va haver cartells personalitzats
JOAN FERRER I BERNAT

Els Pastorets de Blanes, són els de Pere
Puig i Llensa. Es van estrenar el 1929
i des d’aquell moment, en diverses èpoques els han representat diferents generacions en diversos escenaris. Aquest
any han decidit no fer-los i ja s’han
anunciat canvis per l’any vinent. De tot
això en parlem amb el fins ara director i fill de l’autor del text, Pere Puig i
Camps.

-Aquest any no hi haurà Pastorets. Per què?
Hi ha diverses raons. El grup que
els feia portava set anys. Alguns
dels actors ja tenen feina o són a
Barcelona estudiant. Hi havia un
cert cansament i el nombre d’espectadors d’aquests darrers anys
havia anat a la baixa. Quan vàrem
anar al Teatre Municipal, hi havia
500 espectadors en dos dies. Darrerament, eren 350. Entre tots es
va pactar parar un any i analitzar
quina és la millor manera de donar
continuïtat a aquesta tradició tan
blanenca.
-En tot cas, n’hi haurà un tastet al
Pessebre Vivent
Aquests darrers anys ja hem estat
presents al Pessebre Vivent que
organitzen els veïns de Raval i Sa

L’any passat es va fer un assaig obert a la Biblioteca. Foto Jordi Roig

Carbonera i aquest any no serà diferent. Els actors decidiran quins
fragments representen.

s’havia previst inicialment es va haver d’ajornar uns dies per la indisposició d’un dels actors.

-L’any vinent Els Pastorets tornaran, però amb canvi de direcció.
Ens ho pots explicar?
Sí. Anirà a càrrec del Mirall i el seu
director Josep Alum. Fa uns anys
ja ens va plantejar la possibilitat de
dirigir-los, però per diverses raons
no es va concretar. Aquest any ens
ho ha tornat a oferir i ja podem dir
que el 2016 hi haurà Els Pastorets
de Blanes, versió El Mirall.

-I la música?
La música és de Mn. Joan Batlle. Al
principi l’acompanyament musical
era el d’un orgue. Ara teníem de 7 a
10 músics que actuaven en directe.

-El text serà el mateix?
Sí. Però l’estil serà El Mirall.
Aquests darrers anys el text de Pere
Puig i Llensa ja s’havia escurçat,
bàsicament a la berenada perquè
l’escena es feia molt llarga. L’any
vinent hi poden haver d’altres canvis, però això ja ho explicarà en Josep (Alum) en el seu moment.
-Ja que parlem del text, quan es
va escriure i quan es va estrenar
“Pastors i Misteris”?
El text és del meu pare, en Pere
Puig i Llensa. Es va estrenar el
Nadal del 1929. La primera representació, però, no es va fer fins els
primers dies del 1930 perquè la que

-I els primers directors?
Al principi no n’hi havia. Suposo
que el meu pare va explicar l’aire
que havia de tenir cada personatge,
però ningú feia de director. Uns als
altres es corregien. Si mires un programa de la primera època hi ha
l’any, els dies, el lloc de la representació i el nom dels actors. Res més.
-A quins llocs s’han representat
els Pastorets de Blanes
La gent de Blanes, és a dir, el grup
de Teatre del Centre Catòlic, posteriorment el grup Xiroia i darrerament l’Associació Grup dels Pastorets de Blanes, crec que mai hem
sortit del poble. El text, a càrrec de
grups locals, s’ha pogut veure en
diversos municipis, cas de Banyoles, La Garriga, Malgrat de Mar...
-I a Blanes, a quins escenaris
s’han representat?

Tot va començar al Centre Catòlic. També es va passar per l’Esbarjo Parroquial en dues èpoques,
el Fortuny, l’antic cinema Maryan
-quan ja no funcionava com a
cinema-, amb un escenari que es
muntava a la mateixa platea i finalment el Teatre Municipal.

-Les noves tecnologies també hi
tenien un paper destacat.
Els temps han canviat molt. Inicialment hi havia quatre bombetes
blanques i quan volies representar
l’infern es folraven de paper vermell. Ara, hi havia nombross efectes de llum, fum...

-Per tant, diverses èpoques i generacions.
Sí. Blanes sempre ha tingut molts
bons artistes, però Els Pastorets
no s’han fet d’una manera continuada. Hi ha hagut diversos talls.
Després d’una aturada, s’ha reprès l’activitat, normalment amb
nous actors i l’ajuda d’algun dels
veterans. A d’altres ciutats, cas de
Mataró i Girona, Els Pastorets han
tingut més continuïtat.

-Pere Puig, primer actor i després
director?
Jo vaig començar a representar Els
Pastorets a la tercera etapa. Primer varen ser els pares, després
els amics més grans i després, amb
16/17 anys ja ens va tocar a nosaltres. El meu paper ha estat el del
Vell Garriguet. En alguna ocasió
també he fet el d’Amo de Tots.

-A la darrera etapa hi ha hagut
moltes entitats implicades.
Els Pastorets s’han fet gràcies a
un centenar de persones. Hi havia diversos grups de treball: ballet, música, coral, escenografia,
vestuari i direcció. Cada grup
tenia un responsable. Entre tots
ho fèiem possible. Gent de diversos grups que aquests darrers
anys ens varem constituir com
associació.

PRÒXIMA EDICIÓ: 27 gener

-En aquest cas per urgència, no?
Sí, un any, quan jo ja feia de director, a l’assaig general, en Jaume
Bou no es va trobar bé i va acabar
a l’hospital. Jo vaig fer el seu paper
i Els Pastorets van poder tirar endavant. Aquests darrers anys, en
Jaume i jo, hem estat els directors.
-En tot cas, el futur dels Pastorets
de Blanes està assegurat.
Sí. Ara només cal esperar per veure quines novetats ens portaran en
Josep i el seu grup. yy

