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Prou violència
Blanes i Lloret s’han mobilitzat per dir
no a la violència masclista coincidint
amb el 25-N. Concurs d’eslògans,
projeccions, concentracions i lectura
del manifest commemoratiu han estat
alguns dels actes organitzats.
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Novetats a les Ecopropostes
Les Ecopropostes de Ràdio Marina augmenten les categories i els premis en la
convocatòria del 2017.

Festes de Sant Romà
La Fira Medieval va omplir els carrers del centre de Lloret en el primer
cap de setmana de la Festa Major d’hivern. Les entitats locals han tingut, un any més un paper destacat en l’organització dels actes. Coincidint amb les festes es va inaugurar la Casa Museu Can Font. Pàgines 7 i 15

Pessebre monumental de Blanes. Foto Yoyo

Ambient nadalenc

Les festes de Nadal, Cap d’Any i Reis són dies d’actes tradicionals. La Fira de Sant Tomàs a Blanes, les representacions dels Pastorets amb el Casal de l’Obrera a Lloret i la versió del Mirall als Pastors i Misteris de Blanes, una de les novetats d’aquestes festes. El dia 24, es fa cagar el tió, i el 5 de gener, les cavalcades de Reis.
Més informació a la pàgina 3 i a l’agenda de la pàgina 26.

Solidaris

Desfilada de la Fira Medieval. Foto M. A. Comas

La Marató de TV3, dedicada a
l’ictus, amb actes arreu del país, la
campanya Cap nen sense joguina
de la Creu Roja o el Gran Recapte de finals de novembre són tres
dels molts exemples que demostren any rere any la solidaritat
dels veïns de Blanes i Lloret amb
els més necessitats. Aquests darrers dies també hi ha hagut actes
de Junts per l’AME i Tots amb Carolina! Pàgina 21

Taller de maquillatge de la Creu Roja. Foto Aj. Blanes
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Dones solidàries a Lloret de Mar

L’Editorial
El gran repte
En acostar-se Nadal es desvetllen sentiments de solidaritat que fan
possible les grans iniciatives solidàries com el Gran Recapte d’Aliments o la Marató de TV3.
Moltes altres iniciatives ens recorden la nostra responsabilitat amb
els que ho necessiten, com Amnistia Internacional, que ens fa present la crisi dels refugiats, l’enorme drama de més de 50 milions de
persones en camps de desplaçats arreu del món, una xifra equivalent
als morts en tota la Segona Guerra Mundial.
Sigui quina sigui la causa que ha obligat tanta gent a abandonar casa
i arrels per anar a parar a camps de desplaçats, la magnitud de la xifra planteja a Europa el més gran repte que mai ha encarat.
Les nacions i pobles que la composen han de decidir si volen ser fidels als principis de la seva pròpia cultura i acceptar un bon nombre dels que imploren entrar, tot i saber que una immigració massiva
amb diferents valors i diferents creences potser posi en perill aquesta mateixa cultura.
O pel contrari, si no vol ser terra d’acollida, sinó defensar la identitat i benestar aconseguits, alimentant el creixement de partits xenòfobs i tancant amb filferro la frontera del sud per guardar el que tenim i no volem compartir.
En aquest segon cas hem de saber que aquests filferros seran també
la tomba dels nostres principis. yy

Algunes de les participants a l’acte
lloret de mar

Guitart Hotels i l’Associació Espanyola Contra el Càncer
(AECC)–Catalunya Contra el
Càncer han celebrat el IX Sopar
de Dones Solidàries a favor de la
lluita contra el càncer, que ha recaptat fons per al programa “Molt
x viure”, que dóna suport a totes
les dones diagnosticades de càncer de mama.
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Entre les més de 200 dones
presents s’hi trobaven l’Anna Boadas, periodista que va conduir la
presentació de l’acte, Ivana Miño,
periodista i actriu catalana, Joana
Ortega, política catalana membre
d’Unió Democràtica de Catalunya, Cristina Cabañas, presidenta de Guitart Hotels i del Club
d’Economia de Lloret de Mar,
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Pilar Cort, presidenta de l’AECC
- Catalunya Contra el Càncer de
Girona, Joana Andreu, il·lusionista catalana, Montserrat Folch,
especialista de l’Àrea de Nutrició i
Dietètica de l’Institut Vila-Rovira
del Centre Mèdic Teknon i Pilarín Bayés, il·lustradora i ninotaire
catalana.
El sopar, que l’any passat va
recaptar 3.000€, va comptar amb
la col·laboració d’aproximadament 30 empreses locals que han
fet possible l’organització del sopar i els sortejos solidaris.
L’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) porta a terme el programa “Molt per Viure
(Molt x Viure) des de 1987, de
suport a les dones diagnosticades

de càncer de mama per aconseguir millorar la seva qualitat de
vida a través d’atenció psicològica individual, activitats d’oci i
voluntariat testimonial.
El programa minimitza les
alteracions emocionals derivades del procés de la malaltia i del
tractament. D’aquesta manera,
contribueix a la recuperació del
funcionament personal, psicològic, familiar i social previ al
diagnòstic. També afavoreix la
integració de la dona en el seu
entorn immediat, ajuda en la recuperació de la funcionalitat del
braç afectat per la cirurgia i promou la posada en marxa d’estratègies per afrontar d’una manera
activa les conseqüències d’aquest
procés. yy
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Dies de tradicions
blanes - lloret de mar

Blanes i Lloret de Mar ja ho
tenen tot a punt per celebrar les
festes de Nadal, Cap d’Any i Reis.
Anys enrere, les festes començaven amb les vacances escolars,
el sorteig de Nadal i, en el cas de
Blanes, amb la Fira de Sant Tomàs
(21 de desembre). Darrerament
tot s’avança. Enguany, per exemple, el darrer cap de setmana de
novembre les botigues ja es van
vestir de Nadal amb motiu del
Black Friday. L’arribada de la setmana dels ponts va servir per inaugurar l’enllumenat públic, els
arbres monumentals de les dues
poblacions i el pessebre del passeig de Dintre de Blanes, dedicat
a l’estació del tren.

«Tot assajant Pastors i
Misteris es podrà veure a
Blanes els dies 17 i 18»
Una de les tradicions més
arrelades de casa nostra són els
Pastorets. A Lloret de Mar, de la
mà del Casal de l’Obrera (dies 18
i 26), i a Blanes, després d’un any
sabàtic, tornen el Pastors i Misteris de Pere Puig i Llensa, amb la
direcció i la visió del Mirall (17 i
18). Precisament el Mirall tancarà
els actes de commemoració dels

seus 30 anys els dies 21 i 22 de gener amb l’estrena de la seva darrera producció Guantanamera al
Teatre de Blanes.

«A Lloret de Mar els
Pastorets seràn els
dies 18 i 26»
Una de les novetats a Lloret de
Mar és la Fira de Nadal. Els dies
10 i 11 hi va haver la Fira Artesana a la plaça de l’Església i per
als dies 17 i 18 es preveu Nadal
a Lloret, a la plaça Pere Torrent,
amb una destacada presència dels
personatges i la música del Club
Súper 3. En el mateix indret també hi haurà food trucks, inflables,
cercaviles...
A Blanes, el dia 21, se celebrarà la tradicional Fira de Sant Tomàs, amb parades als carrers més
cèntrics. El 24, serà el dia de fer
cagar el Tió.
A Lloret de Mar, el dia 18 hi
haurà la Fira dels Sant Metges.
Aquestes festes també són
dies de concerts. Els dia 17, a Lloret de Mar, hi haurà el concert del
grup Alba de Prima-Unió Lloretenca, a l’Església Parroquial. El

mateix dia al Teatre hi ha previst
un concert previst per l’Associació Hispanoamericana.
A Blanes, el tradicional concert de la VBella Banda es farà el
diumenge dia 8.
Es viurà el dia més especial per
a la canalla, la Diada de Reis. Tot
començarà el 5 de gener amb les
tradicionals cavalcades pels carrers de Blanes i Lloret amb la presència dels Tres Reis de l’Orient.
Per aconseguir que cap nen
vegi trencades les seves il·lusions,
Creu Roja Blanes-Lloret-Tossa ja
fa dies que han posat en marxa la
campanya “Cap nen sense joguina”. Una campanya que continua
oberta a l’espera de les aportacions ciutadanes de les tres poblacions implicades. Les necessitats,
cada cop són més nombroses.
Abans de la Diada de Reis, hi
haurà el canvi d’any. Restaurants,
sales de festa i discoteques ja ho
tenen tot a punt per viure amb la
màxima intensitat una de les nits
més curtes de l’any, tot i que les
hores de sol siguin ben poques.
Bones festes i els millors desitjos per al nou any! yy

Plaça de la Vila de Lloret de Mar. Foto M. A. Comas
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Clam unànime contra la violència envers les dones
lloret de mar - blanes

“NO és NO, prou violència”,
de Joaquim Mercader, ha guanyat
el 8è concurs d‘eslògans contra la
violència masclista de Lloret de
Mar.
Aquest ha estat l‘eslògan que
ha presidit tots els actes que es
s’han fet a Lloret de Mar per commemorar el 25N, Dia Internacional per l‘eliminació de la violència
envers les dones.
L‘eslògan finalista ha estat “Posa-li fi, per tenir un principi”, de
l’Emma Sánchez.
Rosa Maria Roqué, de l’Aurora, entitat que convoca el concurs,
valora positivament aquesta 8a
edició en què s’han presentat 167
frases, “aquest darrers anys hem
centrat el concurs a nivell escolar.
Cal treballar el tema de la violència des de ben joves per evitar
maltractaments físics i psíquics
entre els adolescents”.
El lliurament de premis es va
fer el dissabte 26 de novembre de
2016 a la plaça de l‘Església de
Lloret de Mar, a les 12 del migdia,
en el decurs de l‘acte de commemoració del 25N que organitza
l’Associació conjuntament amb la
Regidoria de la Dona.

Acte central del 25-N a Lloret. Foto M.A. Comas

El diumenge 27, hi va haver
un espectacle al teatre municipal,
“Las muchas”.

La Plataforma per la Pau i
l’Aurora també van organitzar un
acte conjunt.

Marina Nogué, Carmen
Güell, Mercè Nuvials, Merche
Picot, Anastasia Campos, Margarita Garriga, Rosa Maria Minguella i Carmen Subirats són les
vuit artistes lloretenques que han
participat a l’espectable de dansa
de la coreògrafa Maria Antònia
Oliver.

Moció al ple de Blanes

«L’Aurora de Lloret fa vuit
anys que organitza un
concurs per decidir el lema
del 25-N»

Blanes demana un pla integral contra la violència de gènere.
Segons es va fer públic en el
ple ordinari de novembre, el 2015
hi va haver 60 casos a la vila.
EUIA-ICV i Batega per Blanes van presentar una moció sobre el 25-N que es va aprovar per
unanimitat.
Jordi Urgell, portaveu de Batega i ponent de la moció, va des-

Concentració Contra la Violència Masclista a Blanes. Foto Aj. Blanes

tacar les violències sexuals.
Jaume Pujades, de la CUP, va
remarcar el gran nombre de víctimes mortals que hi ha cada any
a Catalunya i al conjunt de l’Estat
i va criticar el model de societat en què l’home és el clar dominador. També van intervenir
d’altres regidors, cas de Sergio
Atalaya de C’s, tots amb el mateix
objectiu, “cal treballar al màxim
per eradicar aquesta xacra”.
El regidor responsable de
l’Àrea, Mario Ros, va mostrar
la seva preocupació per com
afecten aquests casos als joves i
va assegurar que cal molta prevenció.

Tots els regidors van tenir un
record per a Marian Anguita, regidora d’EUIA-ICV que cada any
presenta aquest tema, absent per
problemes de salut.

«Blanes demana un pla
integral contra la violència
de gènere»
A Blanes, es van organitzar
dues concentracions a la porta de
l’Ajuntament per commemorar
el 25-N. A la Biblioteca Comarcal es va projectar La maleta de
Marta, que ja es va poder veure
aquest estiu a la plaça Verge Maria en el marc del cicle Docus a la
Fresca. yy
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“L’oferta turística s’ha de diversificar i segmentar”
Entrevista a Ramon Ramos, director general del Patronat de Turisme Costa Brava Girona
Ferran Adrià va transformar
la gastronomia del planeta i els
germans Roca han mantingut el
nivell a dalt de tot. Al seu darrera, arreu del territori, hi ha molta gent que fa bona cuina i en
aquests moments hi ha un nombrós col·lectiu de joves cuiners
que tenen un gran nivell.

millor paisatge o gastronomia.
Volen la certificació d’experts i en
aquest sentit el paper dels bloggers
és clau. Són gent amb milions de
seguidors i si expliquen que han
visitat la Costa Brava i quins aspectes valoren més bé, la gent els
creu i també ens visita.

I ara toca esperar les valoracions de la revista Restaurant on
aquests darrers anys els germans
Roca han estat els grans protagonistes.

«Ferran Adrià va
transformar la gastronomia
del planeta i els germans
Roca han mantingut el
nivell a dalt de tot»

Al 2017, la proclamació del
millor restaurant del món serà a
Melburne. El Patronat hi serà amb
el seu Esmorzar Costa Brava, una
experiència que va començar a
Londres fa cinc anys, que va viatjar a Nova York i ara ens portarà a
Austràlia.
Ramon Ramos als estudis de Ràdio Marina. Foto Yoyo
Costa brava

El Patronat de Turisme Costa
Brava. Girona ha dedicat l’any 2016
a la gastronomia. El 2017 centrarà
l’atenció al món del ciclisme. A l’acabar l’exercici és el millor moment
per a fer balanç i planificar el nou
exercici. En aquesta darrera Marina
de l’any, analitzem els darrers dotze
mesos a nivell turístic a comarques
de Girona amb Ramon Ramos, director general del Patronat de Turisme Costa Brava-Girona.
Com ha anat l’any a nivell turístic?
En aquests moments estem esperant que acabi el desembre per
tancar les xifres definitives, però ja
es pot avançar que el creixement
en nombre de visitants ha estat
del 5%, i si parlem de despesa, un
aspecte que cal destacar, d’un 10 a
un 12%. És el tercer any de creixement i cal valorar-ho de manera
positiva.
Quins són els principals mercats de comarques de Girona?

S’ha recuperat l’alemany i tenen
molta importància el britànic i el
francès. També és molt important
el visitant de la resta de l’Estat.
Fa dos anys hi va haver una
gran punxada amb el mercat de
l’est. Aquest any hi ha hagut una
certa recuperació sense arribar als
nivells anteriors.
Serà en aquests països on
centrareu les properes campanyes de promoció?
En aquests països hi fem accions durant sis mesos, però també
treballarem al llarg del 2017 d’altres zones com poden ser els països nòrdics, molt interessats en
el turisme de golf i de natura. No
oblidarem el mercat nord-americà, especialment interessat en els
productes de qualitat. També serem a Melburne i Toronto, per posar dos exemples. No parem!
Unes campanyes que dissenyeu conjuntament amb el sector privat

«L’any es tancarà amb un
5% més de visitants i un
increment de la despesa
d’entre un 10 i un 12%»
Això és clau. En cinc anys hem
aconseguit més de 700 membres
als nostres clubs de producte i totes les accions es dissenyen conjuntament. La Costa Brava era una
destinació madura de sol i platja i
ara tenim una oferta segmentada
i diversificada. Nosaltres aprenem
del sector privat i els ajudem en les
seves necessitats. És l’únic camí per
seguir avançant.
Quins són aquests clubs de
producte?
Cultura i Identitat, Natura i Turisme Actiu, Girona Convention
Bureau, Ruta del Vi DO Empordà,
Premium, Enogastronomia, Golf i
Salut i Bellesa. Ja puc avanaçar que
l’any vinent es crearà un nou club,
el de Turisme Esportiu.
Aquest 2016 s’ha dedicat a la
gastronomia, una sèrie de propostes que van finalitzar amb la
Gala de les Estrelles Michelin.
Valoració?
Molt positiva. La Gala Michelin, que el Patronat va coorganitzar,
era un homenatge als 14 restaurants gironins que sumen 18 estrelles Michelin però també a tots els
col·lectius que dia rere dia treballen
en aquest camp de la gastronomia.
Segons ens van comentar els organitzadors de la Gala Michelin, som
de les tres millors zones del món a
nivell gastronòmic si relacionem el
territori i el nombre d’habitants.

Carles Puigdemont a la Gala Michelin. Foto ACN

En tot cas, una feina de molta
gent?

Per difondre totes aquestes
iniciatives i tots aquests recursos,
quin paper hi juguen les xarxes
socials?
Un paper fonamental. El turista ja no en té prou en que facis
un anunci on es digui que tens el

De cara el 2017, quin pressupost té el Patronat?
6.548.000 d’euros, un 90% és
diner públic i la resta privat.
A quin sector dedicareu el
2017?
Al ciclisme. Girona acollirà
la versió europea de la Sea Otter
Europe-Bike Show. Serà el 2,3 i
4 de juny. Aquesta fira fins ara
només s’ha fet a California. Hi
haurà cometicions, exposicions,
exhibicions... yy
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Les escoles públiques de Blanes recullen l’oli
domèstic usat per reciclar-lo
i es recicla per reutilitzar-lo, ja
que se’n fa biodiesel. D’aquest
manera, es tanca el cicle de les
tres erres del reciclatge: l’oli es
Recupera, es Recicla i es Reutilitza. S’estima que amb el reciclatge
de l’oli domèstic i la seva transformació en aquest combustible
s’aconsegueix una reducció d’entre un 25% i un 80% d’emissions
de CO2 a l’atmosfera i, de tot el
procés, també se’n deriva un estalvi important de recursos i de
diners.

blanes

Les escoles públiques de primària de Blanes, set en total, i
l’escola d’educació especial Ventijol s’han adherit a la iniciativa
que impulsa la Fundació ASPRONIS per a la recollida d’oli usat de
cuina. El projecte porta el nom
d’Olisses i té l’objectiu d’aconseguir la conscienciació dels infants
blanencs i les seves famílies sobre
la importància de recollir i reciclar
l’oli domèstic usat en comptes de
llençar-lo per l’aigüera.
Aquest compromís amb la responsabilitat social amb l’entorn,
a més a més d’afavorir el medi
ambient, estalvia recursos i dóna
feina i visibilitat a persones en risc
d’exclusió. La resposta a la crida
de la Fundació ASPRONIS ha
estat unànime des de les escoles
públiques de Blanes i la majoria
de famílies s’han avingut a col·laborar-hi.
Un grup de persones amb
discapacitat intel·lectual del Servei Ocupacional d’Inserció de la
Fundació ASPRONIS s’encarrega
del repartiment dels envasos de

Presentació del projecte Olisses a l’aula. Foto Aj. Blanes

plàstic a les escoles com a activitat
prelaboral. Posteriorment, també es fan càrrec de la recollida de
l’oli per al reciclatge. Olisses són
envasos estancs, resistents i nets
que, un cop plens, els infants retornen a l’escola i el procés torna a
començar. S’enduen un nou envàs
buit a casa, després que han passat
un procés d’higienització.

La Fundació ASPRONIS fa
xerrades divulgatives a les escoles
participants per conscienciar sobre els avantatges de recollir l’oli
usat amb Olisses i no llençar-lo
per l’aigüera. El principal és que
evita contaminar més les aigües
residuals -un sol litre d’oli contamina 1.000 litres d’aigua-, però
també estalvia sobrecostos a les

depuradores i, a més a més, donar feina a les persones amb discapacitat intel·lectual. Un triple
guany en clau de responsabilitat
social.
El guany mediambiental de
la recollida d’oli domèstic usat,
però, va més enllà. Un cop recuperat en els envasos, s’acumula

Olisses compta amb el suport
de l’Ajuntament de Blanes i d’ASPROSEAT, entitat que, com ASPRONIS, està dedicada a l’atenció a persones amb discapacitat
intel·lectual a la Zona Franca de
Barcelona, i és promotora del
projecte en altres ciutats catalanes. La Fundació ASPRONIS
atén gairebé 400 persones amb
discapacitat intel·lectual i les seves famílies a la comarca de la
Selva i al nord del Maresme en
serveis assistencials i laborals.
També atén més de 1600 infants
al Servei d’Atenció Precoç a la
seva àrea d’actuació. yy
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Lloret inaugura la casa-museu de Can Font
És l’única casa indiana de propietat municipal de tot Catalunya que s’obre al públic
L’alcalde ha agraït l’aportació,
econòmica i suport de la Diputació de Girona i dels diversos
lloretencs que han cedit material
com mobles, quadres, llibres, etc.
per poder ambientar la casa. Un
habitatge de 350 metres quadrats
visitables, repartits entre la planta baixa i dos pisos, amb moltes
sales on es parla dels indians en
general i d’alguns americanos en
concret.

lloret de mar

L’Ajuntament de Lloret ha
inaugurat la Casa-Museu de Can
Font. L’acte ha comptat amb la
presencia del president de la
Diputació de Girona, Pere Vila;
l’alcalde de Lloret de Mar, Jaume
Dulsat; exalcaldes, regidors municipals i col·laboradors.

«Construïda l’any 1878, Can
Font era la casa de Nicolau
Font i Maig, Comte de
Jaruco»
S’ha triat el dia de Sant Romà,
patró dels lloretencs, com a data
assenyalada per obrir les portes
d’aquesta casa senyorial que és
destacat testimoni de com eren
les cases indianes i d’una època,
finals del segle XIX, de gran esplendor per a Lloret i Catalunya.
Durant un temps, aquestes cases van ser abundants a
Lloret. La majoria es va construir entre finals del segle XIX i
principis del XX, principalment
motivades pel retorn dels indians que havien fet fortuna a les
Amèriques.

Autoritats presents a l’acte. Foto M.A. Comas

Construïda l’any 1878, Can
Font era la casa de Nicolau Font
i Maig, Comte de Jaruco, que va
marxar a les Amèriques cridat per
un oncle seu que ja havia fet fortuna. Allà, Nicolau Font va saber
administrar bé la fortuna heretada
del seu oncle i la va ampliar. Quan
va tornar a Lloret, es va fer construir Can Font. L’any 1940 la casa
senyorial és venuda a l’industrial
tèxtil sabadellenc Ferran Comadran i Torres.

L’Ajuntament de Lloret va adquirir l’immoble l’any 1981. La intenció inicial era fer-hi un museu,
però finalment l’edifici va acollir
una escola de pintura. Després
d’estar tancada durant un temps,
fa dos anys es va elaborar un projecte de rehabilitació que ara veu
els seus fruits.
L’alcalde de Lloret, Jaume Dulsat, ha explicat que “Can Font és
l’única casa d’indians de propietat

municipal de tot Catalunya que
s’obre al públic. A partir d’ara, es
podrà veure com es vivia a l’època dels indians a través de visites
guiades programades a aquest espai”. I ha afegit “Can Font permet
ampliar el projecte del MOLL, el
Museu de Lloret, una estratègia
cultural engegada fa anys per a
recuperar i posar en valor el patrimoni cultural i històric de Lloret
i donar-lo a conèixer a lloretencs
i visitants”.

El president de la Diputació
de Girona, Pere Vila, ha destacat que “Lloret sempre va un pas
endavant i és un referent en promoció turística i també ho serà
ara amb aquest equipament modernista que permet unir passat
i futur”.

«Fa dos anys, es va elaborar
un projecte de rehabilitació
que ara veu els seus fruits»
Amb motiu de la inauguració, es van programar una sèrie
de visites guiades que van tenir
una gran acceptació. yy
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Els Maduixots tanquen la 3a temporada
maresme

Els Castellers de l’Alt Maresme han tancat la temporada
amb tres castells de set.
Els Maduixots han fet a Calella el 5d7, el 4d7 amb agulla i
el 3d7 amb agulla.
A més de tornar a descarregar el 5d7 (que tot just havien estrenat a les festes de la
Minerva), i completar també el
4d7 amb l‘agulla (el segon de la
temporada i el 4t de la seva curta història), els Maduixots van
encarar a 3a ronda el 3d7 amb
agulla, castell que no havien dut
mai encara a plaça. Tot i que el
castell es va mostrar nerviós, i
molt especialment a la descarregada, el pilar va quedar net sobre la pinya i, després d‘una descarregada plena de crits d‘ànims
als components de l‘agulla, en
el moment en que l‘anxaneta
va posar el peu sobre la pinya,

l‘eufòria, totalment justificada,
es va desfermar entre els de la
camisa vermell-maduixa.

a assolir. “La nostra evolució
ha estat constant. Cada any ens
hem superat”

Per acabar d‘arrodonir l‘actuació, els de l‘Alt Maresme van
completar un super-ano de 5
(un pilar de 5 envoltat simultàniament de 4 pilars de 4) i un
pilar de 4 amb folre de canalla.

A la pregunta quan hi haurà
castells de vuit, en Marc va respondre rient: “Això ja és un altre
nivell. Són paraules majors. Ara
per ara no podem marcar-nos
dates perquè suposa un canvi
radical en els entrenaments, la
mentalització…”

Els Castellers de l‘Alt Maresme van estar acompanyats dels
Xerrics d‘Olot i dels Castellers
de Castelldefels que també van
aconseguir bastir alguns castells
de 7 pisos.
Temporada excel·lent
El president de la colla, Marc
Ruiz, ha qualificat la temporada
d’excel·lent.
En només tres anys, han
aconseguit castells que algunes
colles triguen més de deu anys

L’entitat té 220 socis, 150 dels
quals són els encarregarts de fer
els castells. Tenen gent de l’Alt
Maresme i Blanes. Segons Ruiz,
“el més important és que la colla
és de tots els pobles, de Calella,
de Blanes, de Pineda, de tots els
pobles on tenim components”.
Ara tenen descans fins al
mes de febrer, quan començaran els assajos de la nova temporada. Serà la quarta d’una
curta però intensa història. yy

Detall d’un dels castells fets a Calella. Foto Yoyo

El drama dels
refugiats
blanes

Amnistia Internacional de
Blanes explica els problemes
amb què es troben els refugiats
per poder fer una nova vida.
Fins al dia 27 de novembre, hi
va haver una exposició a la Biblioteca Comarcal. En diversos plafons es podia veure el llarg camí
que han de recórrer i els molts
entrebancs amb que topen, segons explica Ariadna Claret, portaveu d’Amnistia Blanes.
La mateixa Biblioteca Comarcal també va acollir una taula rodona on hi van participar
diverses persones que treballen

o han treballat en camps de refugiats.
L’any 2013, per primera vegada des de la Segona Guerra
Mundial, el nombre de persones
desplaçades des de les seves llars
va superar els 50 milions. Actualment, s’estima que 59’5 milions
de persones d’arreu del món són
refugiades o desplaçades. De totes elles, una de cada tres és dona
i, a més a més, l’any 2014 el percentatge de nens i nenes va augmentar fins al 51%.
Malgrat aquestes xifres, l’arribada de refugiats a l’Estat espanyol ha estat mínima. yy

Taula rodona a la Biblioteca Comarcal. Foto Yoyo
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Incendi d’habitatge

Detenen un fugitiu alemany
tenció i entrega i després, davant
la sospita que es dirigís a un país
nord-africà, van contactar amb la
policia espanyola, que va iniciar la
investigació per trobar-lo a ell, i al
nadó de 18 mesos, sobre el qual s’havia dictat una ordre de protecció.
La fugida

El detingut es va tatuar la data de la mort de la seva parella
LLORET DE MAR

Primers minuts de l’incendi. Foto Aj. Blanes

Va passar al veïnat de Mas Moixa de Blanes i cap persona va resultar ferida. La virulència amb
què cremava el foc, localitzat en
l’accés principal que hi ha a la
casa -formada per planta baixa
i primer pis-, va obligar als cossos d’emergència i seguretat que

van intervinir a extremar encara més les precaucions mentre
treballaven. Tanmateix, un altre
factor que incrementava el perill
ha estat els pots d’esprai que hi
havia a l’interior de l’habitatge,
que anaven rebentant pels efectes de la calor. yy

Incendi en un pàrquing

Detenen a Lloret de Mar un jove
alemany buscat per haver mort la
seva parella i fugir amb el seu fill de
18 mesos.

provisionalment en mans d’un centre tutelat de la Generalitat.

Segons fonts del cos policial, el
jove va marxar d’Alemanya després
de cometre el crim passant per diversos punts de l’Estat espanyol fent
servir la identitat del seu germà.

Els fets van passar a finals d’octubre, quan la policia alemanya va
trobar el cos de la víctima de vint
anys al domicili de la parella, a la localitat de Freyung, en sacs de brossa
i amb greus talls en el coll. Segons
la policia espanyola, després de matar la jove, va fugir i es va endur el
telèfon de la noia amb l’objectiu de
mantenir actius els seus perfils a les
xarxes socials i despistar així els investigadors.

El nadó, que està en bon estat
de salut segons la policia, ha quedat

Les autoritats alemanyes van
dictar una ordre europea de de-

La policia estatal el va localitzar
en un apart-hotel de la població lloretenca.

Van detectar el seu rastre en un
hotel de Tarifa, on es va registrar
amb la identitat d’un germà; va fer
dos reintegraments en caixers automàtics de Valladolid, per 500 euros
cadascun, va circular per l’AP7, ja
que se’l va detectar als peatges de
Torreblanca, a Castelló i posteriorment a Martorell.
Finalment els investigadors
van aconsegueir localitzar-lo en un
apart-hotel de Lloret de Mar. Els
investigadors també van localitzar
un Volkswagen Golf utilitzat en la
fugida, que va ser intervingut.
Després de declarar davant del
jutge, va ingressar a presó a l’espera de ser extradit a Alemanya en
virtut de l’ordre europea que pesa
damunt seu. yy

“Abriga’t i vine a Lloret”
LLORET DE MAR

Efectes del foc. Foto Aj. Blanes

15 dotacions de cossos d’emergència intervenen en l’extinció
d’un incendi urbà sense víctimes a Blanes. El foc es va iniciar
en un pàrquing privat del barri
dels Pavos. Es van desallotjar 17

persones de manera preventiva.
A conseqüència de l’incendi,
s’han cremat dues motos –ciclomotors- i una rentadora que
estaven a la zona afectada. yy

Lloret de Mar ha organitzat
dos caps de setmana plens d’activitats familiars. Els dies 10 i 11,
hi va haver un mercat artesanal
acompanyat de diverses activitats
lúdiques com una gimcana, contes infantils, una xocolatada…
Pels dies 17 i 18, el plat fort seran les activitats relacionades amb el
Club Super 3 amb un concert on hi
haurà l’actuació de Flusky i Mr. Pla,
el dissabte, i una un gran rua de personatges infantils, el diumenge. yy

Fira artesanal. Foto M.A. Comas
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L’Agenda Llatinoamericana 2017 reivindica una
major consciència ecològica
defensora de l’ecologisme que va
ser assassinada al març després
d’anys d’haver rebut amenaces
per la seva lluita a favor dels indígenes i el medi ambient. També
hi apareixen altres lluitadores femenines com Rigoberta Menchú,
Alfonsina Storni i Anna Frank,
entre d’altres.

blanes

Entre finals de novembre i
principis de desembre, cada any
es presenta l’Agenda Llatinoamericana, una iniciativa que van
tirar endavant ara fa 26 anys Pere
Casaldàliga i José Maria Vigil. En
la seva edició del 2017 el lema que
s’ha escollit és Ecologia integral.
Reconverteix-ho tot.
La principal reivindicació
que mou el contingut del nou
exemplar de l’agenda és la necessitat que hi hagi una reconversió
ecològica integral a tots els nivells,per poder salvar tant el planeta com la mateixa humanitat
que l’habita, acabar amb l’amenaça del canvi climàtic. Prenent
com a referència el 2017 se celebra
l’Any Internacional del Turisme
Sostenible per al Desenvolupament, l’anuari convida a reflexionar sobre el futur del planeta i
promou la reconversió d’estils de
vida, sistemes energètics i de producció, pensament i religiositat.

Presentació de l’Agenda a Blanes. Foto Yoyo

En la introducció de Pere
Casaldàliga i José Maria Vigil,
s’incideix en què malgrat que la
consciència ecològica creix en el
món, els fets no l’acompanyen. El
crit d’alerta rau en què es consi-

dera que encara no hi ha una voluntat política ni a les societats ni
als governs ni prou moviment de
l’opinió pública pel canvi que el
planeta necessita. Se n’han editat 2.500 exemplars en català i

com cada any va acompanyada
d’un calendari solidari que en
aquesta nova entrega està dedicat
a les dones. Entre elles destaca
especialment l’activista hondurenya Berta Cáceres, una gran

I és que en definitiva, el què
persegueix cada any l’Agenda
Llatinoamericana és que sigui
una eina de reflexió al voltant de
temes polítics i socials des d’una
vessant constructiva i crítica. Per
això, en cada nova edició s’hi inclouen un centenar de pàgines
amb firmes tan prestigioses com
Saramago, Leonardo Boff, Eduardo Galeano i el mateix Pere
Casaldàliga. Si bé és una iniciativa llatinoamericana, té vocació
mundial i les reflexions que inclou són vàlides arreu.
L’agenda es ven al preu de 8
euros. yy

Espais públics
Sotagots contra el masclisme
lliures de pintades
blanes

Els tres instituts públics de
Blanes, Serrallarga, Sa Palomera
i s’Agulla, participen conjuntament amb l’ajuntament en un
projecte que té com a objectiu
combatre la problemàtica de les
pintades i guixades que sovint
embruten les parets d’edificis públics i privats.
L’Institut S’Agulla, ja ha enllestit el mural pintat al costat de
l’avinguda Joan Carles I, on hi ha
el local social de l’AAVV. L’obra
està relacionada amb el Jardí Botànic Marimurtra.

L’Institut Sa Palomera ho farà
al febrer, quan actuarà sobre la
paret d’un edifici situat a l’entrada d’aquest centre educatiu, al
barri de Mas Moixa.
Per la seva banda, l’Institut
Serrallarga s’encarregarà d’embellir les parets de la pujada de
l’escala lateral del tram nord del
carrer Santa Anna que condueix
fins la Plaça de l’Església, al barri
de Sa Carbonera. Es tracta d’una
obra que es realitzarà amb pintura i ceràmiques, i la seva execució
s’ha emplaçat perquè tingui lloc
durant el tercer trimestre. yy

Presentació dels sotagots. Foto Aj. Lloret
MOISÉS GARCÍA

Lloret de Mar ha presentat
una nova campanya en contra de
la violència de gènere. Va destinada als bars, restaurants i hotels
de la vila que podran disposar de
sotagots amb frases relacionades
amb el masclisme.
60 de les dones que es van
atendre l’any passat al Servei
d’Informació i Atenció a les Dones de l’Ajuntament de Lloret de
Mar patien violència masclista.
Però no totes van acabar denunciant aquesta situació.

Mural de l’Institut S’Agulla. Foto Aj. Blanes

Aquestes dades s’han posat
de relleu en la presentació d’una
campanya de sensibilització con-

tra la violència de gènere. Segons
l’alcalde Jaume Dulsat, es van
realitzar 528 atencions a 196 dones. Menys de la meitat van ser
d’ajuda psicològica, mentre que
les restants van ser consultes jurídiques.
Dulsat considera que són
unes dades preocupants i s’ha de
treballar per eradicar la violència
masclista que no té cap sentit.
Seguint aquesta línia, Lloret
de Mar ha impulsat una campanya de sensibilització adreçada
a bars, restaurants i hotels del
municipi. Es tracta de la venda
de sotagots, a un preu de 50 cèntims, que tenen frases relaciona-

des amb la violència masclista.
El seu disseny ha anat a càrrec de l’Associació de Dones
l’Aurora i el finançament ha estat assumit per la Regidoria de la
Dona.
Francesc Batlle, representant
del Gremi d’Hostaleria i de l’Associació de Bars i Restaurants de
Lloret, considera que “és necessari a la implicació dels diferents
sector de la vila en la lluita contra la violència de gènere”.
En les pròximes setmanes,
l’Ajuntament aprovarà un protocol d’actuació davant dels casos
de violència masclista. yy
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Més categories i premis a les Ecopropostes 2017
selva - maresme

L’Associació Ecopropostes
de Ràdio Marina ha convocat la
22a edició del concurs de medi
ambient, les Ecopropostes, enguany amb diverses novetats.
L’objectiu del concurs és fer
créixer el respecte i el coneixement del medi ambient pròxim.
Enguany, als premis individuals de cada any, s’hi afegeix
una categoria per a treballs de
grup.
Treballs individuals
Poden concórrer-hi tots els
joves d‘edats compreses entre
els 12 i els 18 anys. Els participants es dividiran en dues categories:
a) Estudiants d’ESO
b) Estudiants de Batxillerat o
Cicles Formatius.
Es demana: Un estudi sobre algun element de l‘entorn natural (espècies autòctones, estat
dels rius, reciclatge, etc.) o una
proposta concreta de millora de
l‘entorn proper, que descrigui
una mancança i que inclogui
una solució.

Treballs de grup
El jurat premiarà una iniciativa d’una classe o grup d’estudiants que promogui i defensi el
medi ambient.
S’ha de presentar una memòria amb el treball fet: idea,
desenvolupament, resultats... (4
còpies).
El jurat valorarà especialment el nivell d‘investigació que
hagi requerit l‘elaboració dels
treballs i, si són propostes, la viabilitat de la seva execució.
Premis
A nivell de premis, també
hi ha novetats. Els centres amb
alumnes guanyadors d’alguna
de les categories rebran 250 euros per a la compra de material.
Treballs individuals
-Primer premi per a cada categoria: Ipad i una placa.
Els centres dels dos alumnes guanyadors (ESO/ Batxillerat-Cicles Formatius) tindran
un premi de 250 euros per a la
compra de material.

-Dos accèssits per a cada categoria
Iniciativa de grup
Viatge al CosmoCaixa-Museu de la Ciència de Barcelona
(bus i entrades per a un màxim
de 45 persones).
El centre guanyador tindrà
un premi de 250 euros per a la
compra de material escolar.
El jurat està format des de la
primera edició per Martí Boada
(president), Francesc Mauri i
Joan Pedrola.
Es poden presentar treballs
fins al 7 d’abril de 2017 a Ràdio
Marina, Ca la Guidó 1, 17300
Blanes.
Ha de constar: nom de l’autor, centre escolar, curs i telèfon
de contacte (4 còpies).
Darrers guanyadors
La guanyadora de l’Ecopropostes 2016 en la categoria
d’alumnes d’ESO va ser Míriam
Ferran de 4t d’ESO de l’Escola
Sant Pere Chanel de Malgrat de
Mar.

Guanyadors de la 21a edició. Foto Yoyo

El treball guanyador tractava sobre el sòl i les fulles. En un
terreny on l’autora del treball hi
té una casa, s’han creat sis zones
de diferents característiques:
camp, zona humida, argilosa,
terrenys on no toca el sol... i a
cada zona s’analitza el comportament de sis fulles.

El treball guanyador de la
categoria de Batxillerat portava
per títol “Estudi comparatiu entre l’eficàcia d’un remei químic
i tres remeis naturals en l’eliminació del pugó de les plantes”
i la seva autora és Judit Pelegrí
Pineda, de l’Institut Montsoriu
d’Arbúcies.

El jurat valorà especialment
el treball de camp realitzat i el
tractament de totes les dades recollides.

L’objectiu del treball era obtenir remeis naturals per combatre
el pugó de les plantes i comparar
el seu rendiment amb els productes químics habituals. yy
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Prop d’un milió d’euros en millores als Jutjats
de Blanes
blanes

El Departament de Justícia
de la Generalitat invertirà l’any
2017 fins a un milió d’euros en
diverses millores en els Jutjats de
Primera Instància i Instrucció de
Blanes. L’objectiu és que puguin
resoldre de manera més ràpida i
àgil els casos que habitualment
es tracten a les dependències blanenques. Aquesta major capacitat de resolució els dotarà d’una
major efectivitat.
Aquestes millores incidiran
especialment en la modernització dels actuals mitjans i espais
de què es disposa. Aquesta notí-

cia la va donar a conèixer el conseller de Justícia Carles Mundó,
formant part de la visita institucional que va fer a Blanes. El
conseller va iniciar el seu periple
primer a la casa consistorial, on
va ser rebut per l’alcalde de Blanes Miquel Lupiáñez i després a
les dependències judicials.
Durant la trobada es va remarcar l’interès comú, ara que
els jutjats del municipi han aconseguit estabilitzar el gran volum
de feina que els havia caracteritzat durant molts anys, que es
pugui assolir un segon objectiu.
Es tracta que l’elevada rotació

que se sol donar quant a titulars
dels Jutjats es pugui aconseguir
frenar amb la dotació de més recursos.
Habitualment el què sol passar és que la destinació d’aquesta
demarcació –que abasta territorialment Blanes, Lloret i Tossa- és poc apreciada pels jutges
i jutgesses, que no consoliden la
seva permanència. No tant pel
nombre de casos que han d’atendre, sinó perquè a l’estiu, amb
l’augment poblacional que suposa la major presència de turistes
i visitants, també s‘incrementa la
feina i tipus de casos a resoldre. yy

Trobada al despatx d’Alcaldia. Foto Javier Calvete

Audiència Pública a Blanes amb més polítics
que veïns
blanes

L’equip de govern del PSC,
PDECAT i ERC presenten la seva
proposta de pressupost pel 2017.
Es preveuen un ingressos de
46.423.000 euros. Un 70% de les
despeses de l’Ajuntament es cobreixen amb ingressos tributaris.
Les despeses seran de
45.926.000 euros, per tant, es
preveu generar superàvit, tal i
com ha destacat l’alcalde Miquel
Lupiáñez, que considera la proposta “continuista i creïble”.

Presentació dels números del 2017. Foto Yoyo

Sorteig de l’ABBC
blanes

Un total de 30 persones guanyen vals de 100 i 50 euros dels
comerciants del centre de Blanes.
Els 30 afortunats s’han pogut gastar els diners als 34 esta-

Els guanyadors del sorteig. Foto Yoyo

bliments que han participat a la
campanya.
La festa del sorteig es va amenitzar amb una xocolatada popular per a tots els assistents. yy

El capítol d’inversions s’eleva
inicialment a 1.350.000 euros.
La major part dels diners es de-

dicaran a clavagueram i aigües
pluvials, vies publiques i modernització de l’Ajuntament. L’any
vinent, també es preveu fer la
rotonda de Ca la Guidó prevista
per aquest exercici i executar les
obres del pressupost participatiu, pendents de decidir. Quan es
tanqui el pressupost 2016, es podrà fixar quants diners tindran
els veïns per dedicar a projectes
en els seus barris, segons ha explicat el regidor d’Hisenda Nicolàs Laguna.

L’índex d’endeutament, que
va assolir el nivell màxim el 2011
(110%), continua baixant ( 62%
el 2016 i la previsió per al 2017
és del 51’35%) i ara ja es poden
demanar crèdits perquè està per
sota del 75% com marca la llei.

Actualment l’Ajuntament de
Blanes paga als seus proveïdors a
60 dies, 30 un cop conformada la
factura.

El plenari estava discutint
el pressupost de l’any vinent al
moment de tancar aquesta edició
(13 de desembre). yy

L’Audiència Pública es va
fer el dissabte 3 de desembre a
les deu del matí i va reunir una
quinzena de polítics, tècnics municipals, mitjans de comunicació
i una desena de veïns.

Operació antidroga
LLORET DE MAR

Guàrdia Civil i Policia Local
comissen 10 quilos de marihuana i desmantellen un laboratori
d‘haixix a Lloret de Mar.
L‘operatiu, batejat amb el
nom d‘Agonic, s‘ha dut a terme en un xalet situat al carrer
Cantàbria de la urbanització
La Soleia. Efectius dels dos cossos portaven setmanes vigilant
l‘habitatge. Durant l‘entrada i
escorcoll, els agents van descobrir un cultiu de 262 plantes de
marihuana i fins a 10 quilos de
cabdells –alguns, dins un congelador- preparats per premsar
i convertir en haixix.

La Guàrdia Civil i la Policia
Local han detingut els dos inquilins de la casa, una parella

Material confiscat

formada per una anglesa i un
croat, per un delicte contra la
salut pública. yy
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La festa de tots els lloretencs
ser la del 18 de novembre, diada
de Sant Romà. Durant el matí, es
va celebrar la tradicional Missa
solemne a l’Església Parroquial,
amb el cant del cor Alba de Prima amb l’acompanyament de
l’orgue. Un any més, es va qüestionar a quin Sant Romà es venera
al municipi lloretenc, si el diaca o
el soldat. Després, com ja és habitual, els assistents van poder gaudir d’una audició de sardanes a la
plaça de l’Església amb la cobla
Ciutat de Girona.

«Els joves van gaudir
de tres nits amb les
Barraques Sa Romana»

Sardana al voltant de l’altar. Foto M.A. Comas
La Crònica/Moisés García

Lloret de Mar ha tornat a viure intensament la seva Festa Major d’hivern. Petits i grans han
pogut participar d’un programa
farcit de propostes que s’ha allargat durant dues setmanes, amb la
diada de Sant Romà com a punt
central d’aquesta festivitat.

«El pregó va ser molt
lloretenc i casteller»
La Festa Major es va obrir
amb el pregó, en el Teatre Municipal. Enguany, va anar a càrrec
del lloretenc Toni Bach, que resideix a Vilafranca i és el cap de
la colla castellera del municipi de
l’Alt Penedès, on és conegut com
“el Toni de Lloret”. L’Ajuntament
va voler reconèixer la seva tasca
en una temporada en la qual ha
fet història amb la seva colla, en
el Concurs de Castells de Tarragona. Bach va aprofitar en el seu
pregó per explicar què sent per
Lloret i quina és la seva relació
amb l’activitat castellera. Enmig
del discurs, un grup de castellers

de Vilafranca va fer un pilar de 5
sobre l’escenari del Teatre. Una
vegada finalitzat l’acte, la jornada
va culminar amb la tradicional
Sopa de l’Àvia que, com cada any,
va anar a càrrec del Casal Municipal de la Gent Gran. Es van repartir al voltant de 450 racions en
la dissetena edició d’aquest àpat
popular.
La Festa Major de Sant Romà
d’aquest 2016 també va servir per
conèixer el grup guanyador de la
primera edició del Sonabucs, un
concert organitzat pel Puntet. El
conjunt vencedor va ser Jim And
The Devil que, a més d’endur-se
800 euros, tindrà l’oportunitat
de participar als actes festius del
pròxim any. El Sonabucs és un
certamen que ha estat obert únicament a grups amateurs. En total es van presentar 23 maquetes
i de totes elles, el jurat en va escollir 5 de finalistes. Els grups Rainy
Day i Ayra també van ser escollits
entre els millors.
La jornada més representativa de la Festa Major d’hivern va

La diada de Sant Romà va
comptar amb un espectacle destacat al Teatre Municipal. Va ser
Aladdin #ThePopMusical, una
comèdia musical que res té a veure amb el conte de Disney. Els
espectadors, un públic familiar
i juvenil, van poder passar una
bona estona, gaudint d’un show
modern, amb diferents tipus de
coreografies. El mateix dia, al
Puntet, es va estrenar el curt Última sessió. A banda dels actes de
la diada de Sant Romà, un dels
autèntics plats forts de la Festa
Major d’hivern d’enguany va ser
Nuestras Mujeres, una comèdia
tràgica amb la presència del reconegut actor Gabino Diego.
En definitiva, Lloret de Mar
ha viscut dues setmanes intenses,
amb fira d’atraccions, xerrades,
espectacles i música, molta música amb les Barraques Sa Romana. Aquestes van reunir una gran
afluència de públic, amb actuacions destacades com Stone Rose,
Doctor Prats, Tapeo Sound System i la del popular grup Seguridad Social. yy

LLORET DE MAR

Fira Medieval

Cercavila. Foto M.A. Comas

El primer cap de setmana de la
Festa Major d’hivern, Lloret va
mirar enrera amb la XVI Fira
Medieval. Tant dissabte com
diumenge, els carrers del centre

de la vila es van omplir de paradetes, recreacions històriques
i actuacions musicals que transportaven els lloretencs i visitants
uns segles enrera. yy

25 anys dels gegants

Foto de família de la Colla Gegantera. Foto M.A. Comas

El diumenge 20 de novembre
hi va haver una multitudinària concentració i cercavila
de colles geganteres. L’acte va
servir per commemorar els
25 anys dels gegants de Lloret.
L’any 1991 en Josep Maria Bar-

ba dissenyà el que són els gegants de Lloret de Mar, Es Nais
i la Miss Ling. Foren fabricats a
Mataró per en Josep Cardona.
L’acte estava organitzat per l’Associació Gegants i Capgrossos
de Lloret. yy

Homenatge a la Gent Gran

Homenatjats i autoritats. Foto M.A. Comas

Les Festes de Sant Romà 2016
han servit per celebrar el 40è
Homenatge a la Gent Gran. Hi
va haver actes durant tot el dia.
L’acte central, el tradicional dinar de germanor i l’homenatge
Els castells molt presents en el pregó. Foto M.A. Comas

a dues persones, en aquest cas,
Narcís Valls Sala, de 96 anys, i
Àngela Morales Fernández, de
99. Van assistir al dinar unes 800
persones. yy
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PEIX I MARISC

CARNS I BRASA

Autèntic
C. zz Havana,11
972 370 921 - Lloret de Mar

80‘S
C. Germandat, 6
629 036 063 - BLANES

CALA BONA
Pg. de la Bitàcola, s/n
972 334 913 - BLANES

ABRASAS
Av. Europa, 23
972 338 833 - BLANES

Ca L’amic
Carnisseria Vella, 5
972 367 857 - Lloret de Mar

BAMPI
Av. Vila de Madrid, s/n
972 350 177 - BLANES

CA L‘AVI
Carretera a Vidreres, 30
972 365 355 - LLORET DE MAR

BODEGA JOSÉ
C. Joan Burcet, 17
972 335 078 - BLANES

Can Bolet
C. Sant Mateu, 12
972 371 237 - Lloret de Mar

CAN GUIDET
Mas Guidet. Sra. de Rossell, 25.
972 371 659 - LLORET DE MAR

CAN TON
C. St. Andreu de la Palomera, 4
972 334 938 - BLANES

DAMAJUANA
C. Cadamasa, 1 Bx
972 905 627 - BLANES

CLASSIC II
C. Canigó, 73
689 919 439 - BLANES
Peix fregit, marisc i racions

DIVUIT TRENTA-QUATRE
Esplanada del Port, 17
972 333 243 - BLANES

EL GALLEGO
C. Vila de París, 8
872 505 234 - BLANES
El Trull
Pl. Nacions Unides
972 364 928 - Lloret de Mar
Galícia Mar
Pg. Camprodon i Arrieta, 7
972 349 759 - Lloret de Mar
KIKU
Pg. Pau Casals, 42
972 332 727 - BLANES
La cuina d’en Pedro
C. Josep Pla i Casadevall, 44 - 46
653 906 309 - Lloret de Mar
LA LLOTJA DE BLANES
Pl. Catalunya, 13
972 352 925 - BLANES
L‘ESCÓRPORA
C. Provença, 24 Local 2
972 353 563 - BLANES
LOS PESCADORES “CASA SEVA“
Pg. Mestrança, 102
627 288 013 - BLANES
Pez Colorao
Joan Durall, 5
972 371 925 - Lloret de Mar
POPS
Pg. Camprodon i Arrieta, 28
972 362 203 - LLORET DE MAR
PORT PESQUER
Esplanada del Port
93 762 11 28 - BLANES
SA MALICA
C. St. Andreu de La Palomera, 2
972 355 093 - BLANES
SA NANSA
Av. dels Pavos, 13
972 337 080 - BLANES

EL BOTIJERO
Av. Catalunya, 36
972 337 069 - BLANES
EL VILAR
C. Josep Tarradellas, 20
972 332 287 - BLANES
LA RINCONADA
Av. Vila de Madrid, 13
972 352 461 - BLANES
LA RUEDA BARBACOA
C. Alhambra, 14
972 348 082 - BLANES
LA TORRADA
Pl. Molina, 3
972 334 022 - BLANES
LAS MIMOSAS
C. Valldolig, 30
972 336 274 - BLANES
LES BRASES
C. Antiga, 40
972 332 837 - BLANES
MOLÍ DE VENT
Ctra. de Tordera, 37
972 335 235 - BLANES
XAJOS DEL VILAR
C. Mas Vilar, 106
618 448 819 - BLANES

CUINA
MEDITERRÀNIA
ALBA
C. Josep Trueta, 9
972 335 567 - BLANES
ALCE BAR
Av. Vila de Tossa, 51
972 371 107 - LLORET DE MAR

ESPAI RESERVAT PEL
SEU ESTABLIMENT

972 33 45 00
23 € al mes

ALMIRALL
Pg. Agustí Font, 20
972 363 393 - LLORET DE MAR

CASA OLIVERAS 1890
Pg. Dintre, 10 / Cortils i Vieta, 15
972 357 511 - BLANES

LAIA
Pg. de la Marina, 16
972 333 224 - BLANES

AMÈRICA
Av. Amèrica, 32
972 366 417 - LLORET DE MAR

CAVA NIT
C. Forn, 3
972 353 422 - BLANES

LAS SALINAS
Pl. Catalunya, 18
972 331 264 - BLANES

B&B
C. Canigó, 69
972 109 233 - BLANES

DRAGÓN
C. Sant Romà, 24
972 369 917 - LLORET DE MAR

LIDO
Pg. Camprodon i Arrieta, 13
972 369 757 - LLORET DE MAR

BARBAT FRANKFURT
C. Ses Falques, 10
972 348 106 - BLANES

EL CAPITELL-CA LA MARI
Pg. Pau Casals, 48
872 264 134 - BLANES

LOS MAÑOS
Av. Joan Carles I, 113
972 330 436 - BLANES

BISTROT DE TOT
C. Forn, 16
633 321 509 - BLANES

EL MESÓN DE JUAN PEDRO
Av. del Rieral, 83-85
872 001 036 - LLORET DE MAR

MAR I CEL
C. Méndez Núñez, 3
686 022 574 - BLANES

BODEGA D‘ARTE
C. Enric Morera, 1
972 334 790 - BLANES

EL MESÓN DE LOS ARCOS
C. Enric Morera, 2
972 358 429 - BLANES

MAR VENT
C. Mercè Rodoreda, 3
BLANES

BODEGA MANOLO
C. Oliva, 94
972 366 943 - LLORET DE MAR

EL MIRALL
C. Hospital, 14
660 085 907 - BLANES

MARSOL
Pg. Jacint Verdaguer, 7
972 365 754 - LLORET DE MAR

BON APPETIT
C. Canonge Domènech, 4
972 906 079 - LLORET DE MAR

EL REENCUENTRO
Av. Puig de Castellet, 7
872 500 586 - LLORET DE MAR

MEDITERRÀNEUM
Pg. Cortils i Vieta, 5
972 337 703 - BLANES

BONA VISTA
C. Valldolig, 2
972 334 992 - BLANES

EL RINCÓN DE LA TAPA IBÉRICA
C. Sènia del Barral, 80
972 369 989 - LLORET DE MAR

MELANGIES
C. Hospital, 20-22
972 357 215 - BLANES

BUGGY
Pg. Pau Casals, 49
972 336 064 - BLANES

EL SORRALL
Pg. S’Abanell, 6
972 333 420 - BLANES

MESÓN MONTEVIDEO
C. Ausiàs March, 9
972 368 400 - LLORET DE MAR

CA LA LUCI
Pl. Catalunya, 12
872 507 006 - BLANES

EL TORO
Av. Vila de Blanes
972 372 904 - BLANES

MI TANGO
Riera, 56 - 972 366 356
LLORET DE MAR

CAFÈ DE LA VILA
C. de la Vila, 22
972362127 - LLORET DE MAR

ELS PINS
Pg. S’Abanell, Bloc 4
972 335 707 - BLANES

MIRAMAR
Pg. S’Abanell, 29
972 353 449 - BLANES

CAFÈ DEL MAR
Pg. Pau Casals, 58
972 337 243 - BLANES

EN LA ESQUINITA TE ESPERO
C. Guilleries, 26
972 334 377 - BLANES

NOU MOISÈS
Ctra. Accés C. Brava, 128
972 335 199 - BLANES

CAL SOGRE
C. Ponent, 5
972364289 - LLORET DE MAR

ESCUALO
C. Pau Casals, 44
606 172 192 - BLANES

RACÓ SA PALOMERA
C. Mirador de S’Auguer, 17
872 508 104 - BLANES

CAL TONY
Pg. S’Abanell, 20 Bloc 3
972 335 667 - BLANES

FENALS INTERNACIONAL
Domènec Carles, s/n
972 366 923 - LLORET DE MAR

ROXY‘S
Av. d’Amèrica, 24-26
972 365 494 - LLORET DE MAR

CALA
C. Josep Tarradellas, 63
619 246 637 - BLANES

INÈDIT - Restaurant
Lounge & Bar
CVB - Esplanada del Port s/n
972 116 544 - BLANES

S’ABANELL
Pg. S’Abanell, 22
972 350 978 - BLANES

CALA TREUMAL
Cala Treumal
972 191230 - BLANES
CAN BORRELL
C. Provença, 14
972 348 012 - BLANES
CAN BRUNO
Camí Vell del Vilar, 100
972 330 586 - BLANES
CAN QUICU
Av. de Amèrica, s/n
972368051 - LLORET DE MAR
CAN SETMANES
C. Antiga, 26
972 330 011- BLANES
CANCUN
Av. Mediterrani, 9
972 351 397 - BLANES
CARPE DIEM
Av. Vila de Blanes, 101
972362089 - LLORET DE MAR

IZQUIERDO
C. Josep Tarradellas, 4
972 331 011 - BLANES
JUANMA
C. Mas Marot, 3
972 330 809 - BLANES
LA BALMA
C. Esperança, 11
972 338 748 - BLANES
LA GAVIOTA
Esplanada del Port, 13
972 335 370 - BLANES
LA HABANA
Les Taronges, 11
972 372 024 - LLORET DE MAR
LA NOU
Av. d‘Europa, 43, nau 2
972 338 018 - BLANES
LA TROBADA
Rb. Joaquim Ruyra, 95
609 300 400 - BLANES

SA CALETA
Pg. de sa Caleta, 10 - 658 140 801
LLORET DE MAR
SANT ANTONI
Pg. Pau Casals, 62
972 351 438 - BLANES
SANTI
Pg. S’Abanell, Bloc 2
972 335 051 - BLANES
SICRA´S TERRACE & LOUNGE
Pg. de s‘Abanell, 1
972 330 400 - BLANES
SIROCO
C. Josep Trueta, 2/Lluís Companys, 15
972 354 522 - BLANES
SOL D‘OR
Pg. Cortils i Vieta, 6
972 335 303 - BLANES
VIVES
Pg. Jacint Verdaguer, 23
972 372 794 - LLORET DE MAR
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OPEN CAFÈ I BAR
C. Canigó
69972 357 471 - BLANES
Tapes Andaluses
PA I VI
C. Hospital, 6
656 390 852 - BLANES

MONTADITOS I
TAPES
ALHAMBRA LOUNGE TERRACE
C. Josep Togores, 11
972360247 - LLORET DE MAR
BERLANGA
C. Josep M. de Segarra, 14
972 331 436 - BLANES
BOCATERIA XIRINGU
Av. Mediterrani, 5
620 029 267 - BLANES
CAN CARBÓ
Pl. Lluís Companys, 4
972 371 575 - LLORET DE MAR

SA XARXA
C. Sènia del Barral, 14
972364115 - LLORET DE MAR
SERCA
Av. Vidreres, 50
972363030 - LLORET DE MAR
TAVERNA DE N‘ESTEVE
C. Hospital, 7
972 350 026 - BLANES
TONI
Girona, 20
972365844 - LLORET DE MAR
VA DE CATAS
Pg. Pau Casals, 43
972 348 172 - BLANES
VINTAGE
C. Olivers, 2
650 141 323 - BLANES

EL CELLER DE VENÈCIA
C. Venècia, 49
972 371 694 - LLORET DE MAR

EL ROMANÍ
C. Sant Pere, 5
972 369 349 - LLORET DE MAR
GIRONA
C. Girona, 4
972 369 919 - LLORET DE MAR
LA CATA
C. Canigó, 67
972 334 903 - BLANES
LA IGUANA
C. Grau, 2
972 364 577 - LLORET DE MAR
LA MEZQUITA
C. Oliva, 29
972 370 874 - LLORET DE MAR
L‘ANTIGA
C. Roig i Jalpí, 19
972 357 458 - BLANES
LEOPOLDO
Esplanada del Port, 16
972 334 564 - BLANES
LUIS
Camí de l’Àngel, 43
606 039 207 - LLORET DE MAR
Nou Moisés
Ctra. Accès Costa Brava, 128
972 335 199 - BLANES

De Milano
Pg. Jacint Verdaguer, 17
972 367 877 - Lloret de Mar

MOMENTS
C. Camí Sant Pere del Bosc, 13
972 348 175 - BLANES

BIG FOOD
C. Astúries, 46
972 858940 - BLANES

DINÀMIC CAFÈ
C. Gertrudis Moret i Frigola, 1-3
622 462 273 - LLORET DE MAR

MONTEVISTA
C. Santiago Rusiñol, 16
972 365 208 - BLANES

BIGFOOT COFFEE AND FOOD
Av. Vidreres, 17 Local 1
872504991 - LLORET DE MAR

EL CID
Av. Vila de Blanes, 113
972 367 864 - LLORET DE MAR

MOSSEGA’M
Ctra. de Malgrat, 1
972 354 027 - BLANES

BODEGA CASA PACO TABERNA
C. Ausiàs March, 10 Barri Can Sabata
972364176 - LLORET DE MAR

El Jardí
C. Conill i Sala,22
972 366 882 - Lloret de Mar

MYFRIEND
Av. El Rieral, 29
603 458 051 - LLORET DE MAR

BODEGA SANDRA
C. Pere Codina I Mont, 14
972360185 - LLORET DE MAR

EL MUSEU
Ctra. de Tossa, 51
972 372 700 - LLORET DE MAR

NOVO
C. Bellaire, 2
675 972 853 - BLANES

BRUNCH
C. Pere Roure, 17
872 211 686 - BLANES

EL PASO
C. Costa Carbonell, 50
972 369 605 - LLORET DE MAR

P DE PA - Bakery Rieral
Av. Josep Pla i Casadevall, 12
872 022 060 - LLORET DE MAR

CA L‘ENRIC
Av. Mistral, 8
972368213 - LLORET DE MAR

EL PORTAL DE BLANES
Ctra. Accés C. Brava, 136
972 337 989 - BLANES

PANZEROTTI CAFÈ
Pg. Jacint Verdaguer, 21
972 365 154 - LLORET DE MAR

ELS TERRASSANS
Pg. de Dintre, 31 / C. Ample, 3
972 330 081- BLANES

RÍO
C. Barcelona, 4 - BLANES

CafÈ Acció Bocateria
Ctra. de Malgrat, 7 Local 1
972 09 27 68 - BLANES
Cafè Bistró
C. Josep Tarradellas i joa
972 364 764 - Lloret de Mar

EL NOU CELLER IBÈRIC
Pl. Germans Maristes, 3
619 449 154 - LLORET DE MAR
EL RACÓ D‘EN PACO
Pl. Onze de Setembre, 7
972 355 573 - BLANES

BAR VÍCTOR
Pl. Mil.lenari, 1
605991630 - LLORET DE MAR

CAFETERIA BIANCHI
C. Sant Pere, 81
972 364 940 - LLORET DE MAR

BAR - CAFETERIA,
PLATS COMBINATS
I ENTREPANS
ANUBIS CAFÈ
C. Camprodon i Arrieta, 32
972 366 527 - LLORET DE MAR
ARCÀDIA
Av. Josep Pla i Casadevall, 34
972 377 131- LLORET DE MAR
ARMIN SWEETS
Pl. dels Germans Maristes, 3
972 366 299 - LLORET DE MAR
ARRIETA 32
Camprodon i Arrieta, 32
972 370 793 - LLORET DE MAR
ARTURO
Pl. Catalunya, 6.
972 337 566 - BLANES
AVENIDA
C. Plantera, 1/Av. Catalunya, 2
972 901 365 - BLANES
BACCHIO
C. Theolongo Bacchio, 13
972 334 427 - BLANES
BAHIA
Pg. Cortils i Vieta, 21
972 331 398 - BLANES

CAN MIQUEL
Pg. Cortils i Vieta, 25
972 330 850 - BLANES
CASA PEPE
Av. El Rieral, 73
633 025 569 - LLORET DE MAR
CASAS COLGADAS CUENCA
Av. Vidreres, 136
LLORET DE MAR
CHAVES
Pl. Onze de Setembre, 3
972 334 158 - BLANES
COFFEE ‘N’ CRUNCH
Av. Vidreres, 36
688 331 078 - LLORET DE MAR

FRANKFURT ARDALES
Av. Mediterrani, 12
972 332 107 - BLANES
FRANKFURT DEL RIERAL
Av. Josep Plà i Casadevall, 30 (el Rieral)
972 377 220 - LLORET DE MAR
FRANKFURT LA FONT
C. Gavarres, 95
972 353 741 - BLANES
GUSTO
Pg. Cortils i Vieta, 26
872 501 309 - BLANES
JAMÓN II
C. Canonge Domènech, 8
972 372 037 - LLORET DE MAR

ROSA MARLÈS
Plaça Església, 1
972 364 076 - LLORET DE MAR
STÀDIUM
Pg. Lluís Companys, 19
972 354 577 - BLANES
Toni
C. Girona, 20
972 370 921 - Lloret de Mar
VA DE BO (SOLIMAR)
Av. Mediterrani, 24
972 334 377 - BLANES
VALECUATRO
C. Josep Tarradellas, 3
872 211 012 - BLANES

JÚLIA BUFFET
Av. Vila de Tossa, 50
630 911 189 - LLORET DE MAR
KAMPERO’S
Ctra. Accés Costa Brava, 188
972 097 061 - BLANES

COLON
C. Colom, 21. 972 353 574 - BLANES

LA COVA (CAFÈ)
Pg. de sa Caleta, 16
972 365 643 - LLORET DE MAR

NIT I COCTELERIA

CONGELA’T
Av. de la Vila de Blanes, 99-101
658 194 307 - LLORET DE MAR

LA JIJONENCA
Pg. de sa Caleta, 15
972 372 128 - LLORET DE MAR

ANCLA
Valentí Almirall, 15
616 680 113 - LLORET DE MAR

COSTA BRAVA
C. Mas Florit, 22
972 351 297 - BLANES

LA PARÍS DEL RIERAL
C. Josep Pla i Casadevall, 38
972 377 022 - LLORET DE MAR

BONAVISTA
Pg. Jacint Verdaguer, 3
972 363 955 - LLORET DE MAR

CÚLLAR
C. Senda del Molí, 4
972 351 295 - BLANES

LA TERRASSETA
C. Provença, 18
872 503 382 - BLANES

CARMEN’S
Av. Camprodon i Arrieta, 24
972 366 344 - LLORET DE MAR

De La Vila
C. de la Vila, 22
972 361 227 - Lloret de Mar

LAS CANELAS
Ctra. Tordera, 24
972 337 492 - BLANES

DELICUS LOUNGE BAR
Av. Vila de Tossa, 51
605 929 828 - LLORET DE MAR

DELICIAS, XURRERIA-CAFETERIA
Josep Pla I Casadevall, 36
972 377 121 - LLORET DE MAR

LE PAIN DU JOUR
Centre Comercial Braus
972 373 430 - LLORET DE MAR

EL SECRET DE SUE
C. Sant Jaume, 10
872 986 888 - BLANES

Las Regiones
Av. Les Regions, 12
972 362 090 - Lloret de Mar

ES BLANC
C. St. Andreu de sa Palomera, 11
972 330 049 - BLANES

MARI
C. Sant Pere, 70
972 365 357 - LLORET DE MAR

INÈDIT - Restaurant
Lounge & Bar
CVB - Esplanada del Port s/n
972 116 544 - BLANES
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· El fogó de la Marina ·

LA NOSTRA VENDETTA
Av. Europa, cantonada ctra. de Malgrat
972 33 28 79 - BLANES
A domicili des de 6 €
ROSTISSERIA LA BONA CUINA
C.Astúries (La Plantera)
972 334 606 - BLANES

Polvorons d’ametlla
INGREDIENTS PER 16 UNITATS:
- 250 g de farina de rebosteria
- 100 g d’ametlles crues pelades
- 100 g de greix a temperatura
ambient
- 100 g de sucre glass

-1 culleradeta de canyella.
Per a la cobertura:
Llavors de sèsam, sucre glass,
greix fos per pintar.

PREPARACIÓ:
Primer torrarem les ametlles al
forn a 180 º durant uns 10 minuts. Han de quedar lleugerament daurades. En una paella
torrarem la farina i la deixarem
refredar.
Quan les ametlles es refredin,
les triturarem i incorporarem la
farina, el greix, el sucre glass i
la canyella. Ho treballem bé perquè lliguin tots els ingredients.
Embolicarem la masa amb paper film i la reservarem 1 hora a
la nevera.
Extendrem la massa amb el corró de pastisser i amb un motlle
retallarem la massa en forma de
petits cercles, (podem utilitzar

un got de vidre petit). Els pintarem amb el greix fos i escamparem llavors de sèsam al damunt.
Podem deixar uns quants sense,
que decorarem amb sucre glass.
I ara al forn, a 190º fins que quedin torrats.
Els deixarem refredar. Compte
en manipular-los són molt delicats i es trenquen amb facilitat.
El detall final és embolicar-los
en paper de seda per a la seva
presentació.
Espero que us agradin!
Només em queda desitjar-vos
unes bones festes!
Manoli Bustamante

TELEPIZZA
Pg. Pau Casals, 72
972 330 133 - BLANES
VIENA
Av. Europa, 44
972 338 781 - BLANES

MENJARS
EXÒTICS
ÀSIA WOK
Av. Vila de Madrid, 6
972 332 505 - BLANES
CANTINA MEXICANA PANXOS
Av. Mistral, 14
972 36 36 70 - LLORET DE MAR

EUROPA KEBAB
C. Olivers, 13 - BLANES
FOSTER’S HOLLYWOOD
Av. Europa, 40
972 355 243 - BLANES
GRAN WOK
Av. Europa, 41
972 335 702 - BLANES

JOHN THOMAS (burguer)
C. Just Marlès, 25
972 365 106 - LLORET DE MAR
KEBAB BAR GALERA
C. Oliva, 96
632 858 991 - LLORET DE MAR

LA TROBADA
C. Josep Tarradellas, 1
653 895 379 - LLORET DE MAR
L’ART TÍPIC BAR
C. Sant Pere, 84
616 955 438 - LLORET DE MAR
L’HIVERNACLE
Esplanada del Port, 28
972 354 432 - BLANES
NOU MONTECARLO
Av. Mediterrani, 18
670 581 207 - BLANES
RONNIE SHOTT’S
C. Pere Codina i Mont, 8
972 371 684 - LLORET DE MAR

BOSCO PIZZA
C. Tapioles, 17 - 872 094 821
De 12h a 15 h i de 17 a 23h.
Dm. tancat - BLANES
BURGER KING
Ctra. Accés C. Brava, 150
972 348181 - BLANES
CARPI PIZZA
Pg. de la Marina, 26
972 336 661 - BLANES
FRANKFURT
Pg. de la Marina, 24
93 161 31 03 - BLANES

MILANO
Pg. Jacint Verdaguer, 17
972 367 877 - LLORET DE MAR

LA TAVOLA
C. Olivers, 3
972 335 214 - BLANES

NATSUMI
C. Sènia del Barral, 26
610 928 614 - LLORET DE MAR

MAMMA MIA
Pg. Pau Casals, 45
667 826 018 - BLANES

NOCHES BLANCAS KEBAB
Av. Vila de Madrid, 28 - BLANES

MARINA PICCOLA
C. Josep M. Poblet, 17
972 351 781 - BLANES

PALAU D’ORIENT
Av. Estació, 29 A
972 351 495 - BLANES
PEPERMOLEN
C. Vila de Paris, 4
972 348 087 - BLANES
QIAN SUSHI
Pg. Cortils i Vieta, 24
972 090421 - BLANES
WOK COSTA BRAVA
Ctra. Accés C. Brava, 128
972 338 675 - BLANES

KEBAB ISTANBUL
C. Josep Trueta, 9 - BLANES
KEBAB LOOKY I
C. Josep Tarradellas, 62
BLANES
KEBAB LOS PAVOS
Av. dels Pavos, 18
972 354 807 - BLANES
LA PAMPA
C. Santa Llúcia, 16
972 368 463 - LLORET DE MAR
MARATHON
Pg. Cortils i Vieta,10
625 691 261 - BLANES
MC ALISTER
C. Just Marlès, 23
972 364 314 - LLORET DE MAR

MÀXIM
Pg. Sa Caleta, 20
972 365 179 - LLORET DE MAR
MEDITERRANEA
Av. del Rieral, 29
972 373 392 - LLORET DE MAR
NA TARANTELLA
Av. Mediterrani, 11 i Ctra. de Tordera
972 331 637 - BLANES
NAPOLI, PIZZERIA
C. Pompeu Fabra, 2
972 351 679 - BLANES
PIZZAIOLO
Rbla. Joaquim Ruyra, 7
972 334 461 - BLANES
SAFARI
Av. Joan Llaverias, 45-47
972 362 984 - LLORET DE MAR

EL SABOR (KEBAB)
C. Forn de la Calç, 13
872 986 082 - BLANES

INDIAN TANDOORI RESTAURANT
C. Riera, 48
972 364 036 - LLORET DE MAR

MENJAR PER
EMPORTAR I RÀPID

LA TAGLIATELLA
Pg de la Mestrança, 98
972 330 500 - BLANES

DELYSIUM (IOGURTERIA)
Av. Camprodon i Arrieta, 15
872 508 390 - LLORET DE MAR

HONG KONG
Av. Vila de Madrid, 14
972 350 144 - BLANES

LA MAR BLANCA
Av. Camprodon i Arrieta, 22
972 370 833 - LLORET DE MAR

MEXICANITO
C. Hospital, 9
972 333 757 - BLANES

PIZZERIES
ANNA, PIZZERIA
C. Anselm Clavé, 10
972 362 908 - LLORET DE MAR
BONA PIZZA
Av. Vila de Madrid, 30
972 338 689 - BLANES
DA PAULO LOUNGE TRATTORIA
Av. Camprodon I Arrieta, 36
972 373 140 - LLORET DE MAR
DE SALVATORE
C. Olivers, 11
BLANES
Di Napoli
Passeig de Camprodon i Arrieta, 38,
972 364 475 - Lloret de Mar

TOSCANA
Av. Europa, 43
972 355 566 - BLANES

CUINA D’AUTOR
EL VENTALL
Ctra. Blanes a Lloret, s/n
972 350 781 - BLANES
FREU
Av. Vila de Tossa, 27
972 369 326 - LLORET DE MAR
INÈDIT RESTAURANT LOUNGE
Pg. Mestrança/Esplanada del Port
972 115 644 - BLANES

DOLCE VITA
C. Josep Trueta, 8
972 334 792 - BLANES

L’ARROSSERIA DE FENALS
C. de les Antilles, 5
972 361 264 - Lloret de Mar

DON PRIMO
Pg. Mestrança, 89
972 351 205 - BLANES
Diumenges pizzes per emportar a 6 €

Mas Romeu
Av. Mas Romeu, 13
972 367 993 - Lloret de Mar

IL BRIGANTINO
Av. Camprodon i Arrieta, 21
972 371 228 - LLORET DE MAR

SA LOLA
Av. Catalunya, 36
972 355 219 - BLANES

IL POMODORO
Pg. de sa Caleta, 26 - 972 369 203
LLORET DE MAR

SA MAR BLAVA
C. Arnau Gatell, 3
605 879 348 - BLANES

LA GÒNDOLA
Pg. Mestrança, 80 - 81
972 336 488 - BLANES

SENTITS LOUNGE RESTAURANT
C. Mercè Rodoreda, 1
872 211 693 - BLANES

LA NONNA ROSY
C. Sant Pere, 42
972 365 314 - LLORET DE MAR

SÍBARIS
Esplanada del Port, 11
972 332 948 - BLANES

LA OCA
Pere Codina I Mont, 17
972 901 296 - LLORET DE MAR

VINEO (GASTROBAR)
Ctra. de Malgrat, 7 Local 2
972 358 806 - BLANES
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Projecte #Invulnerables

Trobada de
municipis turístics
lloret de mar

Els principals municipis turístics de l’Estat treballen junts.
Els alcaldes i regidors de turisme de Lloret de Mar, Salou, Calvià
i Torremolinos, i la gerent de VisitBenidorm, s’han reunit en el marc
de la fira World Travel Market de
Londres per tractar temes comuns
que afecten les destinacions turístiques madures.
Alguns dels temes tractats han
estat el finançament, la promoció,
les relacions amb operadors turístics, accions de benmarking i la

Participants a la primera trobada d’Invulnerables. Foto Aj. Lloret
lloret de mar

#Invulnerable és un projecte
pilot contra la pobresa impulsat pel Departament de Benestar
Social i Família, la Fundació FC
Barcelona, l’Obra Social La Caixa
i la Fundació Rosa Oriol.
Lloret de Mar, d’acord a uns
indicadors de renda, demografia, protecció social o desocupació, va ser escollit un dels
8 municipis per dur a terme
aquesta prova pilot. En parau-

les del regidor Antonio Lorente,
“amb aquesta primera trobada,
comencem a establir les bases
per executar aquest projecte.
L’objectiu és desenvolupar un
paquet de mesures, com prestacions de serveis, educatives, terapèutiques, de lleure..., adreçades especialment als infants i a
les seves famílies, que permetin
el desenvolupament de les seves
competències i capacitats per
possibilitar la sortida de la situació en què es troben i prevenir

la repetició de situacions generadores de risc”.
En la trobada hi van participar, entre d’altres Sor Lucía Caram de la Fundació Rosa Oriol,
promotora del Projecte#Invulnerables,
Montserrat Buisan,
directora del Programa Caixa
Proinfància de la Fundació Bancària La Caixa, i Pere Fanals de
Fundació Esplai Girona, entitat
que coordinarà el programa Caixa Proinfància a Lloret de Mar. yy

Alcaldes i regidors a Londres. Foto Aj. Lloret

complexitat de temes d’ordenació
turística com poden ser els habitatges d’ús turístic entre d’altres.
L’objectiu de la reunió era sumar sinergies i intercanviar experiències i coneixements i la idea
és donar continuïtat a aquesta
primera reunió i emplaçar de nou
properament per valorar accions
conjuntes.
Aquests municipis encapçalen
la llista de les principals destinacions turístiques de sol i platja de
l’Estat espanyol i en total mouen 45
milions de pernoctacions. yy
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Els bolets a les
escoles
blanes

L’Associació d’Arts, Bolets i
Natura (ASARBONA), ha muntat aquesta tardor exposicions de
bolets a 5 escoles i instituts de la
població de Blanes.
A la mostra, hi ha un mínim
de 50 espècies, segons explica
Josep Alum, portaveu de l’entitat, “els 50 són els més habituals,
però, normalment arriben a les
70 o 80 espècies”.
A més de l’exposició, es fa un
treball previ amb els professors
perquè puguin explicar el tema a

“Blanes viu d’esquenes al riu”

classes, “cada centre organitza les
visites a la mostra, segons la seva
conveniència i els mateixos mestres fan l’explicació pertinent”.
En el cas de l’Institut Serrallarga
hi va haver un parell de xerrades
a càrrec dels membres de l’entitat
organitzadora de la mostra.
Durant 21 anys, cada tardor,
ASARBONA, muntava una exposició de bolets per al públic en
general, que també visitaven els
escolars. Fa uns anys, quan es
van eliminar moltes subvencions
públiques, van decidir centrar la
seva activitat a nivell escolar. yy

Runa i deixalles al costat del riu. Foto Yoyo
blanes

“Blanes viu d’esquenes al
riu”. Aquesta afirmació es va escoltar en el darrer ple municipal
quan es va debatre una moció
d’EUIA-ICV i Batega per Blanes
per protegir i gestionar el delta
de la Tordera.
Exposició de bolets a l’Escola Pinya de Rosa. Foto Pinya de Rosa

1a maqueta dels
Teoria del Qua
lloret de mar

Els Teoria del Qua han presentat la seva primera maqueta. Es pot
adquirir a un preu de 5 euros, posant-se en contacte amb els components del grup a través de les
seves xarxes socials. Conté 5 cançons de producció pròpia del conjunt lloretenc de música, que està
format per 9 joves. Les peces que es
poden trobar en aquest treball són
Desperta, Crits de llibertat, Diario,
Sine qua non i Naufragi.
Teoria del Qua va néixer l’any

2014. Des del grup, asseguren que
es troben en el seu millor moment,
malgrat les dificultats que tenen
per poder assajar,a causa dels seus
estudis superiors. En aquest sentit,
però, volen seguir creixent i fer més
gran aquest projecte.
Fins al moment, els Teoria del
Qua han estat presents en diversos
concerts a Lloret de Mar i a poblacions veïnes. A més, han estat els
finalistes del concurs Destaca’t, dedicat a les bandes emergents de les
comarques gironines. yy

La maqueta i els membres del grup. Foto Teoria del Qua

Segons Víctor Catalán, ponent de la moció, el delta té un
gran valor ecològic difícil de
trobar a Catalunya. “Per trobar
un espai similar, cal anar 80 Km
cap al sud, al delta del Llobregat”. Segons Catalán, “aquestes
dues darreres dècades el delta
ha patit moltes afectacions tot i

ser una zona protegida”.

plicar-hi totes les institucions i
col·lectius que hi tenen relació”.

La moció proposava crear
una taula de treball amb la participació dels ajuntaments de
Blanes, Malgrat de Mar, Tordera
i Palafolls; l’ACA, Costes i una
representació dels propietaris
afectats amb l’objectiu d’agilitzar
la recuperació de la zona.

Des de la CUP es va tornar
a defensar “el valor ambiental i
no econòmic del delta” i es van
refermar en la voluntat de la formació de no legalitzar alguns
dels càmpings tal i com es planteja en el nou POUM.

El regidor de Medi Ambient,
Juanjo Navarro, va apuntar que
l’Ajuntament ha avalat una proposta del CEAB per aconseguir
un projecte europeu LIVE amb
el mateix objectiu. “Porta per
nom Tordelta i l’objectiu és im-

Salvador Tordera, del PP, va
recordar la feina feta per l’exregidor Celestino Lillo per millorar
la zona. Tordera i Catalán també
van lamentar els problemes per
poder treure sorra per assegurar
la platja. yy

Primer disc de Grupo Local
blanes

Grupo Local és una formació de pop-rock amb seu a Blanes formada per David Torrent
(veu i guitarra), Jordi Pacheco
(guitarra), Rubén López (baix)
i Rubén Carballo (bateria).
L‘any 2006, aquest grup
d‘amics decideixen llogar un
espai en una antiga discoteca
de la zona dels Pins i inicien
els assajos sense altre propòsit
que el de reunir-se per tocar
cançons pròpies, versions i improvisacions. En aquesta època
es fan dir Rosselló 513. El 2009
el projecte es dilueix i no és fins
a mitjans de 2013 quan el grup
decideix iniciar un nou camí,
aquest cop amb la idea de treballar com una banda de rock
en el sentit més ampli. Llavors
passen a dir-se Grupo Local
(nom amb el qual es designa
el conjunt de galàxies del qual
forma part la Via Làctia). Estropósito, és el seu primer àlbum

Actuació a la Cooperativa. Foto Facebook Grup Local

d‘estudi, enregistrat i mesclat
per Sue Gere en els estudis de
Produccions Macarras. Hi ha
cançons de les diverses èpoques del grup que van des de
l‘any 2003 (Senyoreta persona)
i el 2016 (El joc).

Es pot escoltar íntegrament i
de manera gratuïta a la plataforma bandcam https://grupolocal.
bandcamp.com/ i els interessats
en adquirir-lo en format CD
poden sol·licitar-ho a través del
Facebook per un preu de 5 €. yy

LA MARINA 21

desembre DE 2016

El dia 18, la Marató de TV3

societat

2a Caminada WALK4AME de
Lloret de Mar

Junts per l’AME a la plaça Pere Torrent. Foto M.A. Comas

La caminada solidària començà
diumenge a dos quart de deu
del matí de la plaça Pere Torrent
amb un recorregut de 4 Km. Al
llarg de tota la jornada hi va
haver moltes més activitats a
la mateixa plaça en el marc de

la Festa Junts per l’AME. L’objectiu, recollir diners perquè a
l’Hospital Sant Joan de Déu puguin investigar sobre aquesta
malaltia. Junts per l’AME, des
de la seva creació, ha recollit
50.000 euros. yy

Marató 2015. Foto Tino Valduvieco
SELVA - MARESME

Divulgació, sensibilització
i entreteniment es combinaran
per obtenir els fons que permetran sensibilitzar i donar un
important impuls econòmic a
la recerca en l‘ictus i les lesions
medul·lars i cerebrals traumàtiques en la 25a edició de la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio,
que es farà el diumenge 18 de
desembre i estarà presentada
pels periodistes Helena Garcia
Melero i Ramon Pellicer.

més de 13.000 casos, 1.300 dels
quals en pacients més joves de
55 anys. Tot i sobreviure a l‘ictus, un 45% de les persones afectades tindran una discapacitat
motora, sensitiva, cognitiva, de
la parla o de la comprensió amb
greus repercussions en la qualitat de vida. Només a Catalunya,
900 nens tenen una discapacitat
causada per un ictus.

«En 25 anys s’han
recollit 150 MEUR i s’han
finançat 157 projectes
d’investigació»

Al món, cada any l‘ictus afecta prop de 17 milions de persones i causa la mort de 6 milions.
És la primera causa d‘incapacitat i, segons els experts, es convertirà en l‘epidèmia del futur,
ja que en tindrà una de cada sis
persones.

L‘ictus és una pèrdua sobtada de les funcions cerebrals causada per un accident vascular. A
Catalunya és la primera causa
de mort en les dones i la tercera
en els homes. Cada any n‘hi ha

En aquests 25 anys de Marató s‘han recollit més de 150
milions d‘euros i s‘han engegat
157 projectes de recerca en els
que han participat més de 7.000
investigadors.

Aquestes darreres setmanes
hi ha hagut 5.000 conferències
informatives arreu del país a
càrrec de 350 professionals de
la salut. També s’ha publicat el
disc i el llibre de la Marató.

Tots amb Carolina!

«Enguany s’han fet 5.000
xerrades informatives i
es preveu 3.000 activitats
per recollir diners»
A casa nostra, s’han programat nombroses activitats: festivals, venda de llibres, mercats
solidaris, desfilades, curses, canicros... Totes amb el mateix objectiu: recollir diners per fomentar la investigació. Es preveu que
enguany es faran més de 3.000
activitats populars als carrers
de Catalunya i 2.400 voluntaris
participaran en la recollida de
donatius telefònics. yy

Sortida de la caminada. Foto Yoyo

Carlos Salgado ha mobilitzat la
societat blanenca amb l’objectiu de recuperar la seva filla. La
mare de la Carolina es va emportar la seva filla a Rússia dos
dies abans de fer-se un judici
per la custòdia de la nena. El seu
pare mou cel i terra per recuperar-la, però necessita diners per

poder pagar els advocats i altres
despeses. El diumenge 11 de desembre s’ha fet una caminada
popular. També s’ha posat a la
venda números per a una panera. Salgado té molt clar, “que
m’enfronto a una cursa de llarg
recorregut en un país que no és
de la Unió Europea”. yy

Hour Code Day

Pau Gerez i Albert Sanz visiten les aules. Foto Aj. Blanes

El Col·legi Santa Maria de Blanes ha organitzat enguany per
primera vegada una experiència força singular que ha implicat alumnes i professors de tots
els cicles. Es tracta de l’Hour

Code Day, un moviment global
amb la finalitat de fer visible la
programació i el coneixement
de la informàtica a les escoles. Arreu del món hi va haver
150.000 activitats. yy
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La dessalinitzadora, Revaloritzar el patrimoni del
Vescomtat de Cabrera
a ple rendiment
blanes

El Bisbat, propietari del palau vescomtal, l’Ajuntament de
Blanes, el Consell Comarcal i
l’Associació Amics del Palau dels
Vescomtes han signat un conveni
de col·laboració.
L’esforç conjunt per recuperar
i posar en valor aquest espai que
forma part del patrimoni històrico-cultural municipal i comarcal
s’anirà traduint en l’establiment
d’acords, així com en la realització

d’accions específiques. Per això,
cadascuna de les quatre parts s’ha
compromès a diferents línies d’actuació. Una de les més destacades
és que tant l’Ajuntament de Blanes
com el Consell Comarcal de la Selva impulsaran la recerca de fons
públics destinats a finançar obres
o actuacions de millora del palau
dels vescomtes.
Un altre compromís de les
dues administracions és promoure
aquest espai dins les accions de di-

Interior de la planta. Foto ACN
blanes

Actualment, la dessalinitzadora
de la Tordera funciona a la meitat
de la seva capacitat. Genera entre 10
i 12 hectòmetres cúbics anuals que
s‘injecten a la xarxa de la Selva litoral i l‘Alt Maresme. Ara fa mig any,
però, la Generalitat va modificar-ne
el contracte d‘explotació perquè la
planta rendeixi al 100% de la seva
capacitat (que és de 20 hm3/any).
Això serà una realitat al 2017 i
la meitat d‘aigua dessalinitzada s‘en-

viarà cap a l‘Àrea Metropolitana de
Barcelona amb un objectiu clar, reduir pressió sobre el Ter. L‘aigua arribarà fins a la planta de Cardedeu i
des d‘aquí cap a Barcelona a través
d‘una nova canonada que es construirà en els propers mesos.
Aquesta és una de les mesures
que s‘inclouen dins del triangle estalvi-regeneració-dessalinització
amb el qual la Generalitat vol abaixar de manera tangible el transvasament cap a l‘Àrea Metropolitana. yy

Signatura del conveni de col·laboració. Foto Aj. Blanes

fusió dels indrets més emblemàtics
i els itineraris i/o activitats promogudes a nivell local i comarcal. Per
la seva banda, el Bisbat de Girona,
com a propietari del palau vescomtal, accedeix a facilitar les accions
que s’acordin realitzar per a la dignificació i millora de l’espai.
En qualsevol cas, les actuacions que es vulguin emprendre en
la finca hauran de ser expressament autoritzades pel Bisbat de
Girona. yy
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El Gran Recapte

Recollida d’aliments al Caprabo de l’Estació. Foto Yoyo

Milers de voluntaris es van mobilitzar el darrer cap de setmana
de novembre arreu de Catalunya per aconseguir aliments pe
als més necessitats. Càritas de
Blanes va aconseguir recollir
més de 15.000 kg, A Lloret de

Mar es van aconseguir 12.000
kg i a Tordera, es van superar els
6.000 kg. Són només tres exemples de la mobilització ciutadana per ajudar a les famílies amb
menys recursos. Es demanava
oli, llet, conserves... yy

Aniversari i homenatge

Homenatge a Alfons Serrano. Foto M.A. Comas

Coincidint amb la Festa Major de Sant Romà de Lloret de
Mar, Nova Ràdio Lloret va celebrar els seus primers 25 anys
d’història. Hi va haver una
festa al Teatre i un homenatge

a una persona que ha seguit
l’actualitat esportiva des dels
inicis de l’emissora, l’Alfons
Serrano, que ho deixa aquest
mes de desembre. yy

Assemblea anual

Pere Gual explicant les darerres novetats. Foto Yoyo

El Centre Catòlic de Blanes ha
acollit la reunió anual dels socis
i amics de l’Associació Kuwonku
que treballa des de fa anys a
Gàmbia, una iniciativa d’en Pere
Gual i la Roser Bitlloch que
cada cop té més col·laboradors.

A banda de l’objectiu principal,
centrat en l’agricultura i la ramaderia, al llarg dels anys s’han
anat afegint altres projectes, relacionats amb l’ambulatori i l’escola del poble. yy
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Màxima rivalitat
a 3a Catalana
selva - maresme

El grup 16 de la 3a Catalana de
futbol reuneix dos equips de Lloret
(Lloret B i Penya Barcelonista), un
de Blanes (Ca la Guidó), el Tordera
i el Malgrat, el que assegura partits
de màxima rivalitat pràcticament
cada jornada.

Xavi Marina prepara un llibre

ves que acaben la seva etapa com a
juvenils amb veterans que ja estan
en la recta final de la seva carrera
futbolística.

Els companys de lliga també
són de municipis molt propers:
Tossa, Vidreres, Caldes de Malavella, Santa Coloma de Farners o Breda, per posar només uns exemples.

Després de 14 jornades, el Caldes és líder amb 39 punts i el Tossa,
segon amb 36. El Tordera és 6è (24
punts i un partit menys); el Ca la
Guidó, 10è (19 punts); el Malgrat,
13è (15 punts); el Lloret B, 14è (14
punts i un partit menys), i la Penya Barcelonista de Lloret 17è (6
punts).

Molts jugadors han estat en
més d’un d’aquests equips. Tots
juguen per afició i es combinen jo-

Després de la jornada del 18 de
desembre, la competició s’aturarà
fins passat festes. yy

Xavi Marina en plena cursa
BLANES

En aquest llibre, que es presentarà per la Diada de Sant Jordi,
parlarà de 30 curses amb la seva
fitxa tècnica, el mapa de la zona
per on transcorre, fotografies i
les vivències que ha tingut a cada
prova. La majoria són proves en
condicions extremes i fetes molt
lluny de Blanes.

Partit CF Tordera 3-Ca la Guidó 1. Foto Joan Ferrer

Aquest espai està disponible
per a la vostra empresa
Tel. 660 08 90 90

El llibre es dividirà en quatre
parts, segons les característiques
de les proves: muntanya, selva, desert i neu.

Segons Marina, aquesta era
una idea que li rondava pel cap i
que ara es podrà concretar. “Feia
temps que li donava voltes per explicar en un mateix espai, revista o
llibre, totes les vivències que després de cada cursa escric i guardo.
Libros.com m’ha ofert la possibilitat i ja fa setmanes que hi treballo”.
L’objectiu inicial és cobrir
l’edició de 200 exemplars gràcies
al micromecenatge. Des del 12
de desembre i fins al 21 de gener es poden fer aportacions de

20 euros a libros.com. Tothom
que faci l’aportació rebrà un llibre on hi constarà el nom de les
persones que han ajudat al seu
finançament, ”En farem més per
poder-los vendre després de la
presentació”.
En aquests moments, Xavi
Marina ja està totalment recuperat del trencament de menisc
que va patir a l’estiu. De cara el
2017, treballa per poder competir al Marroc, Gàmbia, Iran i
Cambotja. yy

Cursa de Nadal
lloret de mar

L’Ajuntament de Lloret de Mar
organitza la Cursa de Nadal que se
celebra el dissabte, dia 24 de desembre de 2016, a les Pistes Municipals d’Atletisme de Lloret de
Mar i al circuit urbà que recorre
Lloret de Mar.
L’Ajuntament compta amb el
suport tècnic del Club d’Atletisme Lloret - La Selva i del Club La
Sansi.
Els organitzadors han previst
sis categories: infantil (1.000 me-

Sortida de la cursa del 2015. Foto M.A. Comas

tres), aleví (1.000), benjamí (600),
prebenjamí (300), caganius (100)
i Cursa de Nadal de 5.000 metres.

El nombre d’inscripcions està
limitat a 1.000 (adults) i 400 (curses de promoció).

Les inscripcions es poden fer
per Internet en el web www.lloret.
cat i a l’app Lloret Smart o bé de
manera presencial a:

Tindran premis els 3 primers
homes i les 3 primeres dones de la
cursa absoluta, així com el participant i la participant de més edat.

- El Puntet, av. de Vidreres, 58.
- El Puntet de Fenals, plaça de Fenals.
- Oficina de Turisme de l’av. de les
Alegries, 3.
- Oficina d’Esports i Pistes Municipals d’Atletisme a l’av. del Rieral,
12-14.

Tots els corredors tindran un
obsequi record de la seva participació que consistirà en una medalla per als participants a les curses
infantils de promoció i d’una samarreta per als participants inscrits a la cursa de 5 km. yy
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Decoració nadalenca de Kedem
blanes

L’Associació Kedem? de Blanes
dissenya una decoració nadalenca
sostenible amb el medi ambient al
centre de Blanes.
L’entitat, que dóna suport a
persones adultes amb discapacitats intel·lectuals, va rebre l’encàrrec d’un grup de comerciants del
carrer Tapioles, i ha fet un muntatge que inclou llums alimentats
amb energia solar.
Manou Mesas, de l’Associació
Kedem?, recorda que no s’ho van
pensar dues vegades “Ho vam trobar genial, vàrem veure-ho com
una magnífica oportunitat de fer un
pas més. Tot suma, i a més ja saps
que nosaltres ens apuntem a un
bombardeix, a tot el què signifiqui

La decoració del carrer Tapioles. Foto Yoyo

que ells i elles siguin protagonistes”.
La propera cita que proposa
l’Associació Kedem? tindrà lloc el
dissabte 17 de desembre, a les 6 de

la tarda, a l’Esbarjo Parroquial. Es
tracta del muntatge teatral Naixement Pop V.3.0 que han preparat els
membres del grup Kedem Teatre,
sota la direcció de Maria Sola. yy

Llegir Pla amb lletraminúscula
Josep Pla. L’acte Llegir Pla constà
d’una lectura d’un guió original
d’Elisa Sola a partir de fragments
de Pla i d’altres escriptors que han
escrit sobre l’autor de l’Empordà
petit.
El text fou interpretat per Isabel Brunet, Assumpta Duñó, Joana
Fernández i Alèxia Roura. La direcció escènica era d’Aitor Roger i
la direcció d’art, de Pere Box.

Lectura de Pla. Foto Yoyo
blanes

El grup blanenc lletraminúscula ha presentat un nou projecte al
voltant de la figura de Josep Pla. Si

el darrer acte fou la lectura de fragments del poeta nord-americà Walt
Withman, la nova proposta se centra en l’escriptor i periodista català

Lletraminúscula és una agrupació de blanencs (impulsada pels escriptors Joan Adell i Ramon Freixenet) que organitza, amb la col·laboració de creadors de diferents disciplines, propostes per redescobrir o
interpretar grans artistes. També es
treballa per la difusió d’obres i creacions d’escriptors locals. yy

El Xino-Xano critica
l’Ajuntament de Lloret de Mar
lloret de mar

El diumenge 4 de desembre
hi havia prevista la tradicional tirada l’art que organitzava el grup
Xino-Xano per tancar el calendari
d’activitats de l’any.
La tirada, però, no es va fer
perquè segons va denunciar el
grup organitzador, no es van retirar les boies de senyalització de
la platja i qué qualifiquen d’actitud
negligent del consistori, especialment de la Regidoria de Platges.
El Xino-Xano, en un comunicat
assegura va sentir-se menystingut
després d’haver recuperat aquesta
pràctica ara fa 37 anys. yy

Les boies de la discòrdia. Foto M.A. Comas
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Dia 14
Nascuts per Llegir
Pianíssimo...! amb en Jeep
Gasulla. Biblioteca Comarcal.
A les 10.30 h, a la Sala Infantil
Xerrada sobre la Marató
de TV3, dedicada a l’ictus
i lesions medul·lars i
cerebrals traumàtiques.
A les 19 h, a la Sala Roberto
Bolaño de la Biblioteca.
Del 14 al 18
Activitats a favor de la
Marató de TV3 organitzades
per les entitats locals: marxa
d’orientació nocturna (dia 16),
encesa d’espelmes i berenar (17),
venda de llibres de segona mà
(18) i cursa canicros (18)
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DIA 15
Tallers e-biblio: Aprèn a
utilitzar els llibres
electrònics amb la Conchi
Fernández Marassa. De les 10 h a
les 12 h a la Sala Roberto Bolaño
de la Biblioteca.
Club de Lectura Infantil:
Harry Potter i la pedra filosofal de
J.K. Rowling. A les 17 h a la
Biblioteca Jove.
Dia 16
Donació de sang.
Organitza Banc de Sang i Teixits.
De les 10 h a les 14 h i de les 16 h
a les 21 h a la Sala Roberto Bolaño
i Biblioteca Jove.
CLOENDA DEL CURS / JAM

SESSION SOLIDÀRIA AMB
CREU ROJA JOVENTUT.
PINXO TIME BLANES. A partir
de les 21 h. Espai Morralla.
Dia 17
FESTIVAL DE NADAL DE
GIMNÀSTICA RÍTMICA
Club Rítmica Blanes Vitry/Club
Esportiu Blanenc. Ciutat Esportiva.
D’11 a 13 h i de 17 a 19 h
OBRA DE TEATRE
“NAIXEMENT POP V.3.0”
KEDEM-TEATRE
Dirigit per Maria Sola. De les 18 h
a les 20 h. Esbarjo Santa Maria
de Blanes.
Dies 17 i 18
TOT ASSAJANT, PASTORS I
MISTERIS. Grup dels Pastorets
de Blanes/El Mirall. Teatre de
Blanes. A les 22 h (dissabte) i a les
19 h (diumenge)
Dia 18
Amics del Casino
El Palau dels Vescomtes de
Cabrera, una joia blanenca a
redimir. D’11 a 13 h.
Matí: FESTIVAL KENPO-KARATE
INFANTIL DE NADAL. Ciutat
Esportiva
CONCERT DE NADAL / Banda
Cobla Santa Maria. Passeig de
Mar. A les 12.30 h
Dia 21
FIRA DE SANT TOMÀS
c. Ample, Muralla, Raval i plaça
d’Espanya. De 9 h a 21 h.

LLORET
dia 15
CINE CLUB ADLER: CINEMA I
DONA
Projecció de Les amigues de
l’Àgata. Teatre Lloret. 21 h
dia 16
ESPAI OFF: EL BON LLADRE
Pub Gerry´s, al carrer Hospital
Vell, 14. 21 h
dia 17
CANTADA POPULAR
D’HAVANERES TALLERS
Cantada de havaneres. Museu del
Mar. 17-19 h
NADAL A LLORET
Espai infantil- Inflables i food
trucks. A les 17 h, actuació d’en
Flusky i el Sr. Pla del Club Super3.
“El càsting del Flusky”. A les
17:20h actuació musical infantil.
Plaça Pere Torrent. 11-21 h
EL RACÓ DELS CONTES:
“El hombrecito verde ”. A
càrrec de la Cia. La Nona Teatro
Espectacle en castellà. Casa
Cultura- Biblioteca. 11.30 h

DIA 22
Hora del conte Quan
arriba el Nadal, amb País de
Xauxa. A les 18 h a la Sala Roberto
Bolaño de la Biblioteca.
DIA 23
Taller: Mirem el sol a la
Biblioteca. 12 h.
Cantem Nadales amb
barretina i samarra.
A les 19 h a la Sala Infantil de la
Biblioteca.
Dia 24
CERCAVILA CANTADA

NADALES NENS DE SA
CARBONERA / Organitza ABBC
/ Carrers del centre. D’11.30 a
12.30 h
CAGA TIÓ / ACCIÓ CULTURAL
ES VIVER. De 17 h a 19 h.
C/ Muralla, 28
Del 27 al 4 de gener
Parc de Nadal (més
informació a: www.blanes.cat/
nadal)
Del 27 al 30
WORLD FUTSAL CUP V / Ciutat
Esportiva. Tot el dia.
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CONCERT DE NADAL ALBA DE
PRIMA-UNIÓ LLORETENCAINFANTIL JUVENIL. Església
Parroquial Sant Romà. 21 h
CONCIERTO DE
NAVIDAD ASOCIACIÓN
HISPANOAMERICANA
Teatre de Lloret. 21 h
dies 17 i 18
ACTIVITATS A FAVOR
DE LA MARATÓ DE TV3
Diferents propostes. 9-22 h
dia 18
FESTIVAL DE PATINATGE
ARTÍSTIC. Pavelló Esports
Municipal. 9 – 21 h
XXXI FIRA DELS SANTS
METGES. Festa popular. Plaça
Església. 9 h
NADAL A LLORET. Espai infantil.
Inflables i food trucks
- 17 h. Gran rua de personatges
infantils. Sortida del passeig Jacint
Verdaguer- c. Cervantes- plaça

de l’Església- c. Sant Pere - c.
Torrentó- plaça Pere Torrent.
- 18 h. Animacions musicals
- 19 h. Gran espectacle infantil,
plaça Pere Torrent. 11-21 h
KID’S & US LLORET:
“THE ELF’S INVENTIONS”
Teatre de Lloret. 12 / 13 h

TEATRE: “ELS PASTORETS”
Casal de l’Obrera. 18 h
dia 21
CINE CLUB ADLER:
“AHORA SÍ, ANTES NO”
Teatre de Lloret. 20.30 h

dia 23
EL RACÓ DELS CONTES:
“CARTA ALS REIS DE PAÍS DE
XAUXA”
Casa Cultura- Biblioteca. 18 h
dia 24
CURSA DE NADAL DE SANT
SILVESTRE POPULAR DE
LLORET. Pistes Atletisme. 10-13 h
EXPOSICIÓ DE DIORAMES
8/12, 01/01 de 10-14 - 16-20 h
24/12, 31/12 de 10-14 - 16-18 h
25/12, 1/01 de 10-14 h
Capella dels Sants Metges
CONCERT DE NADALES MISSA
DEL GALL. Església Parroquial
Sant Romà. 23.30 h
dia 26
TEATRE: “ELS PASTORETS”
Casal de l’Obrera. 18 h
dia 31
CANTADA POPULAR
D’HAVANERES TALLERS
Museu del Mar. 17-19 h
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DIA 15
Calella
presentació del llibre
Amor total, de la calellenca
Laia Noguera i Clofent (Editorial
La Garúa). 19 h, a la Biblioteca
Can Salvador de la Plaça.
xerrada - col·loqui “Arriba
Nadal i hi ha una cadira buida“.
19.30 h, al local d‘Oncolliga
(c. Sant Joan, 8).
Taula rodona sobre l’Ictus
20.15 h. a la Sala d’Actes del Casal
l’Amistat.
cinema Cicle Gaudí: 100
metres. A les 21 h, a la Sala
Mozart, (Església, 91)
trobada popular amb
motiu del 157è aniversari
del Far. 21.30 h, al Far de
Calella.
Santa Susanna
Recital Poètic Nadalenc.
17h. Al Local Social.
DIA 16
Calella
actuacions de música en
viu i en directe. Una animació
que es repetirà totes aquestes
festes amb diverses activitats.
18 - 20 h, al Centre Comercial.
concert
22 h, al Cafè de la Sala Mozart.
Malgrat de Mar
L’HORA DEL CONTE.
L’ESCUDELLA DE CONTES DE
NADAL. 18 h Sala de la Biblioteca
la Cooperativa
CINEMA
The duke of Burgundy de Peter
Strickland. 22 h Centre Cultural
Pineda de Mar
Ja ve Nadal (pessebre
vivent musical)
Plaça Espanya 19.30 h
Tordera
Concert de Nadal de
l’Escola de música.
Centre de Formació Artística del
Teatre Clavé. 17 h. Sala Gran del
Teatre Clavé
Concert de Nadal, a càrrec
de la Cobla de Palafolls. Es farà al
Local de l‘Esplai
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Palafolls
TALLER DE DIBUIX I PINTURA.
A partir de les 17 h, al Local Jove
Can Batlle.
DiA 17
Calella
Activitats de la Marató de
TV3: rifa, fanalers, sopar…
inauguració del pessebre
del Museu. 17.30 h, al pati del
Museu-Arxiu Municipal.

Festival de dansa Cristina
Llobet, a la Pista de l’Amistat. A
les 20 h.
Concert de Nadal a les 21 h.
a l‘Església de Sant Esteve.
Pessebre vivent al veïnat
de Sant Pere. De 18 h a 20 h a
l’entorn de l’ermita.

inauguració del pessebre
de la ciutat. 18.30 h, a la plaça
de l’Ajuntament.

la Caldera QUINA al Local
d’ACR Pere Cot.
Els caps de setmana i festius fins
al 8 de gener (Dissabtes a partir
de les 20 h. Diumenges i festius a
les 18 h).

inauguració de la 27a
Exposició de pessebres
i diorames. 19 h, a la Sala
d’Exposicions del Casal l’Amistat
(Amadeu, 55).

Palafolls
TALLER “ARRIBA NADAL VINE
A FER MANUALITATS”. De 10.30
a 13.30 h a la Biblioteca Enric
Miralles.

primera representació
del Pessebre Vivent. 20 h, al
centre històric de la ciutat.

DiA 18
Calella
Activitats a favor de la
Marató al llarg de tota la
jornada.

Pineda de Mar
Caga tió, a càrrec de la Penya
Barcelonista de Pineda de Mar.
Plaça Espanya 12 h.
Zambombá (cantada de
nadales flamenques) amb
Xocolatada solidària a
benefici dels més desfavorits i
recapte d’aliments a càrrec de
l’Associació Cultural Hermandad
Nuestra Señora del Rocío de
Pineda. Plaça d’Arles de Tec 17 h.
Curts per a La Marató, a
càrrec de CinemArt. Donatiu 3 €
per a La Marató.
Auditori, cinema 18 h.

46è concert de Nadal de
sardanes i música per a
cobla, a càrrec de la Cobla
Montgrins. 12 h, a la Sala Mozart,
tradicional.
taller familiar Com ens
vestim? Crea, pinta i retalla.
12 h, al Museu del Turisme.
Quina de Nadal. A les 17 h, a
l’Espai Mercat.
segona representació del
Pessebre Vivent. 19 h, al
centre històric de la ciutat.

Arribada de la Llum de
la Pau, a càrrec de l’AEG
Montpalau. Lectura del conte
de Nadal i xocolatada solidària a
benefici de La Marató de TV3.
A les 20 h. Plaça Catalunya 18 h.

Pineda de Mar
Celebració dels actes
vinculats a La Marató de
TV3 (més informació a www.
pinedademar.cat) Plaça Catalunya
i al pati de Can Comas.

Concert de Nadal de la
Coral Juvenil de la
parròquia.
Església de Santa Maria 20 h.

Inauguració del pessebre
municipal. A les 12.30 h, plaça
Catalunya.

Santa Susanna
Festa de la Llum per la Pau,
a càrrec de l’AEiG Montagut (El
Cau). A la plaça Catalunya. Tarda.
La companyia La Magnòlia,
celebra els seus 30 anys
amb l’obra Amb la Ràbia al Cos.
17.30h. Al local social, teatre.

Presentació del Calendari
de Mitologia Catalana
2017 de l‘autor Dani Rangil i
presentació del relat El fermall
del rei Elf, inclòs en el llibre
Començar de zero i altres
narracions, a càrrec de l‘autor
Fèlix Rabassa. A les 19 h a la
Biblioteca.

Tordera
2a Fira de Nadal. A la plaça de
l’Església, de 10 h a 20 h

Santa Susanna
tardor de contes.
18h. Al Local Social.

Pessebre vivent a càrrec dels
nens de catequesi. A les 18 h a
l’Església.

cantada de nadales a
càrrec de les corals Laetare i
Contrapunt. 20.45 h. A l’Església.

Espectacle familiar. Un
bosc de cames, a càrrec de Farrés
Brothers i Cia. A les 18 h, Auditori.
Malgrat de Mar
CONCERT DE NADAL. A càrrec
de la Coral Atzavara. 19 h Església
de Sant Nicolau.
Tordera
Pessebre vivent al veïnat de
Sant Pere. De 18 a 20 h a l’entorn
de l’ermita.
Tordera amb la Marató de
TV3. Mercat solidari a favor
de la Marató de TV3, de 9 a 14 h,
parades amb guardioles per la
Marató.
Patge reial a la pl. Miquel
Martí i Pol. D’11 a 13 h.

Santa Susanna
Actes per la Marató de TV3
a la plaça Catalunya. A partir de
les 10.30 h.
Audició de sardanes amb
la cobla Iluro. Al Pavelló
Municipal. 18.30 h.
Palafolls
PALAFOLLS AMB LA MARATÓ
DE TV3. Fira, quina, actuacions,
vermut...
DiA 19
Palafolls
CLUB DE LECTURA. 19.30 h a la
Biblioteca Enric Miralles.
Dies 19 i 20
Palafolls
AUDICIONS DE PIANO AL MiD.
A les 19 h, a càrrec dels alumnes
de l’Escola de Música i Dansa
DiA 20
Palafolls
DECORACIÓ NADALENCA DEL
LOCAL JOVE CAN BATLLE. 17 h.
FESTIVAL DE DANSA ORIENTAL
I BRINDIS AL CASAL DE LA
DONA. A les 17.30.
DIA 21
Malgrat de Mar
TALLERS DE NADAL PER
DECORAR LA BIBLIOTECA.
Per Montse Bonet. 17 h. Sala de
la Biblioteca la Cooperativa
CLUB DE LECTURA. El fil de
plata de Lluís-Anton Baulenas.
19 h. Sala de la Biblioteca La
Cooperativa.
Pineda de Mar
Taller de bombons de
Nadal. Centre Cívic Poblenou
17.30 h.
DIA 22
Santa Susanna

Taller de Postals de Nadal,
a càrrec de Mireia Córdoba a la
Biblioteca. 16 h.
Tordera
Concert de Nadal dels
nens i nens de l’escola
d’Hortsavinyà a les 11:30h a
l’Església d’Hortsavinyà
Palafolls
TRADICIONAL CONCERT DE
NADAL. A les 19.30 h, a l’Església
de Santa Maria. A càrrec de la
Coral Palatiolo.
DiA 23
Calella
Torneig Solidari de Futbol
8 h, al Camp de Futbol de Mar.
final de la campanya
nadalenca amb el sorteig
de 3 vals de compra. 12 h, al
Mercat Municipal.
final de la campanya de
recollida de joguines. 13 h,
a la Fàbrica Llobet-Guri.
Caga tió. 18 - 20 h, al Mercat
Municipal.
Joventut Artística presenta: Els
Pastorets (Jonàs i Mataties i
les temptacions de Naïm).
19 h, a la Biblioteca Can Salvador
de la Plaça.
Pineda de Mar
Festa de Nadal i exposició
dels treballs realitzats
al Centre Cívic. Centre Cívic
Poblenou 17.30 h.
Malgrat de Mar
TOT JUGANT O CREANT
11 i 17 h. Plaça de l’ Església
TIÓ SOLIDARI. Cal portar
productes d’higiene personal a
benefici del Banc dels Aliments
12.30 i 18:30 h. Plaça de l’Església
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Palafolls
CERCAVILA DE NADALES.
A partir de les 17.30 h, sortida
des del Fòrum Palatiolo. A càrrec
de la Banda de Palafolls.
Tordera
Caga tió popular. De 18 h a
20 h a la plaça de l’Església.
DiA 24
Calella
Torneig Solidari de
Futbol. 8 h, al Camp de Futbol
de Mar.
caga tió monumental.
18 h, a la plaça de l’Església.
Pineda de Mar
Concert de Nadal a càrrec
de la Jove Orquestra de Cambra
del Masnou. Auditori, 12 h.
photocall amb el Pare
Noel, a càrrec de Gent de
Pineda. Plaça Nova de Poblenou
17 h.
Caga tió a càrrec de l’AVV Unió
de Poblenou amb la col.laboració
de l’Associació de Comerciants
Gent de Pineda. Plaça Nova 18 h.
Malgrat de Mar
CIRCUIT DE BOLES GEGANTS I
INFLABLES. 11 h. Av Mediterrània
Tordera
Pare Noel Popular
organitzat per l’Associació de
Comerciants de Tordera Centre.
DiA 25 (Nadal)
Calella
inici cercavila de
presentació del
capgròs Fredolic amb
l’acompanyament
de capgrossos dels
Geganters i Grallers de
Calella. 11 h, a la plaça del
Mercat.
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20a Gran banyada
nadalenca. 12 h, a la platja
(zona de les barques)
concert de Nadal a càrrec
de la Coral Laetare. 20 h, a
l’Església de l’Escola Pia.
Pineda de Mar
Els Pastorets de Pineda.
Sala Gran del Centre Cultural i
Recreatiu, 19 h.
Dia 26
Calella
arribada dels patges dels
Reis d’Orient, que es dirigiran
a l’Església de l’Escola Pia per
recollir les cartes de tots els
infants de Calella. 11 h.
gran zona lúdica
infantil i inflables.
11 - 15 h, al pati de l’Escola Pia.
Quina de Nadal. 17 h, a
l’Espai Mercat.
primera representació
dels pastorets: L’Estel de
Natzaret, de Ramon Pàmies,
a càrrec de Joventut Artística.
18 h, al teatre Orfeó Calellenc
(Església, 249).
Concert de valsos i
polques de J. Strauss amb
l’Orquestra Simfònica Harmonia
19 h, a la Sala Mozart.
Pineda de Mar
Audició de sardanes a
càrrec de la Cobla La Principal de
Cassà. Plaça Catalunya, 12 h.
Arribada del Patge Reial,
a càrrec de l’AVV de les Creus.
Masia Mas Rafart, 12 h.
Malgrat de Mar
Pastorets a càrrec de Grup de
Teatre Germanor. 18 h, al Centre
Cultural

Tordera
Concert de Sant Esteve:
“Nadal a ritme de swing”. A les
19 h. Sala Gran del Teatre Clavé.

Malgrat de Mar
TALLER DE LLUFES
17 h Sala de la Biblioteca La
Cooperativa

Pineda de Mar
Actuació de Gerard
Borrell, Showmag. Plaça
Nova de Poblenou, 11 h.

Santa Susanna
Pessebre Vivent, a la Masia
de Can Ratés. 18h.

Dia 29
Calella
cineclub El Gran Hotel
Budapest. 21 h, a la Sala Mozart.

Arribada del Patge Reial.
Plaça Nova, 12 h.

Pineda de Mar
Taller de fanalets amb
material Reciclat. Espai Sara
Llorens, 11 h.

Celebració de Cap d’any
amb música, raïm i cava.
Plaça Catalunya. 00 h.

Palafolls
CONCERT DE SANT ESTEVE I
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DE
NADAL. A les 12 h, al Casal d’Avis
Centre.
Concert a càrrec de la Banda
de Palafolls i presentació del
llibre Cases amb eixida i hort.
Aproximació als orígens urbans
de Palafolls. Segles XVI-XX, de
Xavier Salicrú Siscar.

Arribada del Patge Reial.
Pati Can Comas, 12 h.

Del 27 al 30
Tordera
Parc de Nadal
TAMPATANTAM al Pavelló de
l’avinguda Països Catalans en
l’horari 11-14 h i de 17-20 h
Malgrat de Mar
CAVALLET MUSICAL A PEDALS
16 h plaça J. Anselm Clavé.
Activitat adreçada a infants de 0
a 8 anys
Del 27 al 30 i del 2 al 4
Palafolls
Parc infantil Juga Juga
(matí i tarda). Al gimnàs de
l’Escola Mas Prats, per a nens de
3 a 6 anys. Al Palauet, per a nens
de 6 a 12 anys.
Nadal Jove a Can Batlle.
Totes les festes.
DIa 27
Pineda de Mar
Taller de Fanalets amb
material reciclat.
Centre Cívic Poblenou, 17 h
Taller de creixement
personal i risoteràpia per
a famílies, a càrrec de GONG.
Centre Cívic Poblenou, 17 h.
Activitat infantil: Pintem
el Nadal amb el Gènius i els
seus amics. Biblioteca M. Serra i
Moret, 18 h.
Malgrat de Mar
ESPECTACLE INFANTIL
18 h a la plaça de l’Església
Dia 28
Calella
Taller infantil dels Sants
Innocents. 18 - 20 h, al
Mercat Municipal.
Pineda de Mar
Taller de creixement
personal i risoteràpia per
a famílies, a càrrec de GONG.
Centre Cívic Poblenou, 17 h.
Activitat infantil: Pintem.
Biblioteca M. Serra i Moret, 18 h.

Hora del conte: Històries
nadalenques. Biblioteca M. Serra
i Moret, 18 h.
espectacle de màgia, El
domador de puces. Centre Cívic
Poblenou, 18 h.

Malgrat de Mar
L’HOME DELS NASSOS
11 h plaça de l’Església
Santa Susanna
recollida de cartes a
càrrec del Patge Reial.
11 a 14h. a la plaça Catalunya.

DiA 30
Pineda de Mar
Activitat infantil: Pintem
el Nadal amb el Gènius i els
seus amics. Biblioteca M. Serra i
Moret, 18 h.

Tordera
Festa Cap d’any al pavelló
poliesportiu de l’avinguda
dels Països Catalans.

Flamenco y Copla en
familia. Auditori, 22 h.

Calella
obertura del Far per
veure sortir el sol amb
música i xocolata amb
xurros. 5 - 9 h.

Tordera
Actuació dEls Pastorets
El Somni del Rabadà a càrrec
de ACR Pere Cot . A les 19 h al
Teatre Clavé.
DiA 31
Calella
Sant Silvestre Calellenca.
10 h, al passeig Manuel Puigvert.
cercavila amb carrossa
de l’Home dels Nassos,
sortida des de la cantonada
del Rierany dels Frares. 18 h, al
carrer de l’Església.

DIA 1

Pineda de Mar
Banyada de Cap d’Any a
càrrec de la Colla dels Valents. A
la platja dels Pescadors.
Els Pastorets de Pineda.
A les 17 h. Sala Gran del Centre
Cultural i Recreatiu.
DIA 5
Cavalcades de Reis.
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TRANSPORTS PÚBLICS
Rodalies

AUTOBUSOS

lloret - blanes (Estació Renfe)
6.40

7.00

7.20 - 20.50 cada 30 min

21.15 21.40

blanes (Estació Renfe) - lloret
7.00

7.20 - 22.50 cada 30 min

lloret - blanes (centre) - Blanes (Estació Renfe)
lloret de mar (Estació de bus) - barcelona

Blanes - Barcelona (Renfe)

7.00

Feiners
6.05

6.17

6.33

6.48

7.05

7.17

7.35

7.47

8.17

8.48

9.16

9.46

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

8.00

10.00 13.45 19.15

-

-

De dilluns a divendres laborable

15.45

barcelona - lloret de mar (Estació de bus)
9.15

10.15 12.00 17.30 20.30

-

-

De dilluns a divendres laborable

13.30

19.16 19.46 20.13 20.44 21.15 21.55
BLANES (Estació de bus) - GIRONA (Estació de bus)

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

7.05

7.30

11.36 12.07 12.36 13.07 13.36 14.00

dissabtes feiners

14.33 15.03 15.33 16.03 16.34 17.07

Diumenges I FESTIUS

17.36 18.07

18.32

19.03

19.33

20.03

20.33

21.44

-

-

-

21.03

8.16

18.15 20.14
-

10.15 12.16 14.14 16.15
22.18

-

-

-

-

-

-

-

-

Feiners (Directes)
7.46

9.15

19.15 21.12

11.16 13.16 15.15 17.15
-

-

-

11.00 14.00 15.50 18.20

-

9.00

15.45

-

-

-

-

Feiners
11.30 13.15 14.30 15.30 17.30 19.00 20.00

dissabtes feiners

Feiners (Transbord Maçanet - Massanes)
7.16

9.00

GIRONA (Estació de bus) - BLANES (Estació de bus)
8.30

Blanes - GIRONA (Renfe)

13.15 19.00

Diumenges i festius

-

-

-

7.45

8.45

9.45

10.45

11.37

13.37

14.44

15.44

16.44

17.37

18.42

19.44

19.44

20.45

22.13

-

-

-

FESTIUS

8.00 - 21.00 cada 30 min

Blanes (Estació Renfe) - blanes (centre) - lloret
Feiners

7.00 - 21.20 cada 20 min

FESTIUS

8.00 - 21.00 cad 30 min

blanes (Estació) - barcelona (Estació del Nord)
6.45

9.30

-

-

10.00 14.30 17.00
-

-

-

-

-

-

-

9.00

14.00 17.30 19.00 23.10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

blanes (Estació) - barcelona (Aeroport del Prat)
4.00

5.00

6.45

9.30

-

-

-

-

12.30 14.30 17.00
-

-

10.15 11.15 13.15 15.15 16.40 18.15 22.30
-

-

-

-

-

-

GIRONA (Estació de bus) - LLORET DE MAR

Feiners

Feiners

6.30

7.30

9.00

10.00 11.00 12.00 13.30 14.30

15.30 16.30 17.30 18.30 19.30

-

-

-

7.30

9.00

7.30

8.45

-

10.00 11.00 12.15 13.15 14.30

15.30 16.30 17.30 18.30 19.30

20.30

-

-

-

-

-

dissabtes
11.00 14.30 19.30

-

-

-

Diumenges i festius
9.00

-

barcelona (Aeroport del Prat) - blanes (Estació)

lloret DE MAR (Estació de bus) - GIRONA

dissabtes

FeSTIUS (Transbord Maçanet - Massanes)

7.15 - 20.55 cada 20 min

barcelona (Estació del Nord) - blanes (Estació)

Feiners
6.30

Feiners

14.30 19.30

8.45

10.00 12.15 15.30 20.30

Diumenges i festius
-

-

-

-

-

10.00 15.30

20.30

-

-
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Farmàcies de guàrdia
BLANES
Desembre - Gener
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

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
RAMON

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

Nova Farmàcia
lloret de mar

La Farmàcia Susanna Morera
està situada a l’avinguda Josep Pla
núm 9, al barri del Rieral, per donar servei a la població de Lloret
de Mar.
A partir del 2017, obrirà 365
dies l’any amb horari ininterromput de 9.00 a 22.00 h
Té una àmplia oferta en productes naturals i de bellesa amb
promocions permanents.
Cada setmana s’organitzen activitats relacionades amb la salut i
la bellesa com ara xerrades o cosmètica en cabina. yy

Façana Farmàcia Susanna Morera

DSLC Performance
blanes

Les persones que busquin un
vehicle únic i exclusiu el poden
trobar a la carretera de Malgrat,
35 de Blanes. Manel Rabasa, primer a nivell particular, i després
amb el seu equip, treballa des de
finals dels 90 per oferir les performance més minimalistes.

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

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
Dimarts
Dimecres
Dijous

MASETE
S. MORERA
A. MARTÍNEZ
PERPINYÀ
C. CABAÑAS
MAZÓ
M. CABAÑAS
J. MARTÍNEZ
I. ESPINET
E. TALLADA
BASTÉ
CÀNOVES
M. TALLADA
BORRÀS
lladó
FÀBREGAS
MASETE
S.morera
E. gilabert
A. MARTÍNEZ
PERPINYÀ
C. CABAÑAS
MAZÓ
M. CABAÑAS
J. MARTÍNEZ
FÀBREGAS
E. TALLADA
BASTÉ
CÀNOVES
M. TALLADA
BORRÀS
lladó
I. ESPINET
MASETE
S. MORERA
E. gilabert
A. MARTÍNEZ
De a 22 h a 22h (24h)

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
FARMÀCIA S. MORERA
Av. Josep Pla i Casadevall, 9
Tel. 972 377 525
FARMÀCIA E. GILABERT
C. Comte Ramon Borell, 6-8
Tel. 972 362 689

S’han especialitzat en marques com ara Porche, BMW, Mercedes i el Grup VAG. També són
importadors de diverses marques
reconegudes arreu del món com
ara Rotiform, Akrapovic o AirLift.
Viatgen constantment a fires
especialitzades per poder oferir
als seus clients un producte diferent i especial. yy

Un dels vehícles de DSLC al Port de Blanes

AM 94 Motor, S.A.
blanes

AM 94 Motor és un Concessionari Oficial Mitsubishi Motors
amb una àmplia experiència en el
sector automobilístic que ha obert
un nou punt de venda a Blanes.
L’empresa va ser fundada l’any
1994 i des d’aquell moment l’objectiu dels seus responsables ha
estat oferir al client un servei de la
més alta qualitat complint sempre
amb els paràmetres de la marca
Mitsubishi Motors. Té tres instal·
lacions a Girona, Figueres i Olot i
ara ha obert una quarta a Blanes,
concretament a la ctra. Accés Costa
Brava, 138-A. Més informació a la
pàgina web: www.am94.com. yy

Façana del nou concessionari
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punts de distribució de la marina

ANUNCIS PER PARAULES
Bressol marca Micuna
Amb barana corredera per un fàcil accés i dues alçades possibles
de somier. Es regala matalàs. Molt
bon estat. Preu 125€.
Tel. 600 768 238.

econòmica, cerca feina de neteja
a domicilis. Telèfon de contacte
640 289 185
Comença a guanyar diners de
manera fàcil. Curs de borsa
Aprèn a interpretar les senyals de
compra i venda. Només 21 hores.
Truca al 972 33 21 39

Nòrdic per a bressol
Interior desmuntable amb cremallera. Tel. 653 998 340.

Generador motosoldador
de 6000w marca Honda con solo
190 horas de uso por la mitad de
su precio en tienda. 678 870 901
Venc per 300€ portàtil Acer
nou a estrenar
Venc per 300€ portàtil comprat
aquest mes de maig:
guillermocaba@gmail.com.
Tel. 644 472 077 - Acer Aspire.
Conjunt nòrdic per a bressol
Amb interior desmuntable i protectors laterals per les baranes del
bressol. Bon estat. Preu 45€. Tel.
653 998 340.

Llandes Skoda Octavia
Venc joc de 4 llandes d’alumini
de 15 polzades per Skoda Octavia
2a generació. Bon estat.
Tel. 600 768 238. 100€.

Lloguer habitació
Llogo habitació amb dos llits i wc
en pis particular a zona cèntrica
de Tossa. Tel. 655 613 066
Venc tablet Blackberry Playbook 64 GB
Venc Tablet Blackberry Playbook
de 64GB, per 150€ . Funciona perfectament. xpsaura@gmail.com
Compro objectiu Nikon
M’interessaria un objectiu compatible NIKON zoom no més
de 105 mm.
Contacte: aidaf16@gmail.com

Neteja en general.
Cuidar gent gran
Senyora amb experiència i

Contractació exclusivament
a Ràdio Marina de
15 a 18 h o per correu a
publicitat@radiomarina.com

T‘agrada cuidar-te per dins i
per fora?
Et volem donar l‘oportunitat de
conèixer una línia de productes
100% frescos, 100% naturals i
100% ecològics.
Demana‘ns més informació per
WhatsApp o telèfon al 688955205
o per mail al:
info@naturecologic.com

Contractació d‘anuncis per paraules
- COMPRA VENDA PARTICULARS:
Gratuït (dues publicacions)
- IMMOBILIÀRIA I PROFESSIONAL: 15 €
- SERVEIS PROFESSIONALS (Autònoms): 10 €

BLANES
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
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
Accés Costa Brava
26	GALP POLÍGON
Carretera de l‘estació
27 PASTISSERIA GUTIÉRREZ
Cristòfol Colom
28 CAPRABO
Cristòfol Colom

LLORET DE MAR
1 AJUNTAMENT DE LLORET
Plaça de la Vila
2 FARMÀCIA JORDI MARTÍNEZ
Carrer Emili Martínez Passapera
3 EL CLIP (Ferblanda)
Carrer Carme
4 PERFUMERIA XALOC
Carrer Sant Pere
5 PEIXATERIA PUJOL
Carrer Vicenç Bou
6 FLORIST. EL MUNDO DE CARMEN
Plaça Lluís Companys
7 MERCAT MUNICIAL
Carrer Sènia del Rabich
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

ENTREVISTA A MARTÍ BOADA (DOCTOR EN CIÈNCIES AMBIENTALS, GEÒGRAF I NATURALISTA)

“Per entendre el bosc no només cal ser un científic,
sinó també un poeta i un gran observador ”
ALMUDENA MONTAÑO INDIA

És la persona que probablement coneix millor el massís del Montseny.
L’ha estudiat i analitzat en tots els seus
aspectes: la flora, la fauna, els habitants, la seva evolució... Ha caminat
entre els seus boscos, l’ha observat,
olorat i gairebé s’ha fos amb el seu
paisatge. Martí Boada (Sant Celoni,
1949) és doctor en ciències ambientals
i llicenciat en geografia. Actualment
és professor titular de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB) on,
a més de la docència, també investiga a l’Institut de Ciència i Tecnologia
Ambientals (ICTA) i al Departament
de Geografia. A l’ICTA és el director
del grup de recerca Conservació, Biodiversitat i Canvi Global. Per celebrar
els seus 40 anys d’investigació sobre el
medi ambient, ha creat l’exposició 40
anys de recerca a l’entorn del medi, que
es pot visitar a Hostalric fins al 16 de
desembre i després a Arbúcies.
Quan va descobrir que volia dedicar-se a estudiar la natura?
Sense proposar-m’ho, jo sempre he
observat la natura. Ja de petit passava hores i hores escoltant el cant dels
ocells amb el meu pare, que havia
sigut caçador. Vaig estar molts anys
observant la natura, aprenent d’ella
sense tenir estudis reglats.
I per què decideix formar-se acadèmicament?
L’any 1983 vaig estar a casa de Nelson Mandela, a Sudàfrica, i em va dir
una cosa que em va marcar la resta
de la meva vida. “No oblideu mai
que la causa del futur de la humanitat és la cura del medi ambient”. I
vaig canviar l’actitud. De mirar floretes vaig passar a preocupar-me pels
altres i vaig començar a formar-me
acadèmicament.
Així va poder tenir una visió més
àmplia del paisatge i més científica.
Sí. Vaig creuar el mètode de la gent
del territori amb el mètode científic. Però per a mi té igual valor un
catedràtic que un pagès, perquè cal

Vostè és president del jurat del
concurs Ecopropostes de Ràdio
Marina des de la primera edició,
fa 21 anys. Creu que aquests concursos ajuden a que els joves tinguin consciència del territori?
Són molt interessants. Els joves ofereixen noves maneres de veure l’entorn. Al nostre país caldria fer més
concursos d’aquest tipus. A Estats
Units està més de moda i la majoria d’empreses industrials donen
suport als joves perquè estudiïn la
natura.

Després de veure tanta natura,
quin dels espais que ha visitat li ha
sorprès més?
El més espectacular ha estat el treball
a l’Antàrtida.

Precisament vostè ha reiterat
moltes vegades la importància
que les empreses sàpiguen reutilitzar els seus residus.
No estic en contra de les fàbriques,
però vull que no contaminin i sàpiguen incloure els residus en el procés productiu. Un industrial que
contamina no és un bon industrial.
Si es fa bé, a la llarga surt més econòmic, contamina menys l’entorn i
perjudica menys la salut de les persones.

Per què?
L’Antàrtida és una mena de síntesi
dels grans problemes que té el planeta. No és propietat de ningú, és
un continent enorme que, aparentment, no està masegat pels humans.
És com una pàgina en blanc on van
apareixent les primeres grans taques
de les activitats humanes nocives.

Com recorda l’arribada de les primeres fàbriques al voltant del riu
Tordera?
Va ser una sorpresa. Els nens anàvem al riu perquè ens agradava
veure com l’aigua es tenyia de color
depenent del tint que feia aquell dia
la fàbrica: vermell, groc... No érem
conscients de la contaminació.

Quines sensacions li afloren contemplant aquell paisatge?
Ploro d’emoció de tanta bellesa. Té
un paisatge increïble, a més d’una vegetació admirable i una fauna molt
curiosa amb uns animals molt fidels
entre ells.

Per què és tan important saber
què hi ha al riu?
Per als estudiosos, els animals que
hi ha a la natura són com una analítica de sang. Ens diuen moltes coses
del seu estat de salut.

Martí Boada amb la pinya més gran del món i la més petita. Foto Almudena Montaño

estar en contacte amb la natura per
poder-la estudiar.
No es pot investigar només des del
laboratori, cal trepitjar el territori.
Per entendre el bosc no només cal
ser un científic, sinó també un poeta
i un gran observador.
Ha trepitjat els boscos de gairebé
tot el planeta. Quin és el seu proper viatge?
Ara al desembre marxo al desert de
Chihuahua, al centre de Mèxic, a estudiar el pi culminícola, que és únic,
només es troba en una zona d’alta
muntanya.
Què vol saber d’aquest pi?
Com una conífera ha arribat a colonitzar un espai tan hostil, amb unes
temperatures tan baixes i variables.
Passa de grans insolacions estivals a
molt baixes temperatures a l’hivern.
Morfològicament s’ha adaptat i no ha
crescut gaire per poder sobreviure.
Per què li interessen tant els pins?
Són arbres molt primitius, que ocupen nínxols ecològics molt diversos.
Actualment tinc una col·lecció ex-

posada de 70 espècies de pinyes, que
representen gairebé el 40% de totes
les espècies del planeta. Tenim la pinya més gran i la més petita, les que
només s’obren si es cremen i algunes
altres també molt peculiars amb formes originals.
Com treballa quan fa una investigació al bosc?
Quan arribo al territori, ja sé què
vaig a estudiar. Agafo mostres, faig
moltes fotos, ho observo tot. El viatge l‘acostumo a fer sol, amb el suport
logístic dels investigadors de la universitat del lloc de la recerca, i quan
torno a casa amb tot el material ens
posem a treballar amb un equip de
recerca de més d‘una vintena d‘investigadors.
Quantes fotos ha anat recopilant
en els seus 40 anys d’investigació?
Tenim 300.000 imatges de gran
qualitat.
Amb quin equip fotogràfic treballa?
Una càmera de fotos Cànon EOS 7
i una EOS 5. Un objectiu 400-300 i
un fix 25-120.

40 anys d’investigació

Martí Boada explica l’exposició sobre els 40 anys d’investigació. Foto A. Montaño

L’exposició 40 anys de recerca, a
l’entorn del medi és important per
veure l’evolució mediambiental de
tot el món i, en detall, sobre els nostres boscos. Però encara és més interessant si el propi Martí Boada et fa
una visita guiada per la mostra, com
vaig poder gaudir el passat 20 de
novembre a Hostalric. Són 40 anys
de recerca relacionada amb el medi
ambient, estructurada en tres grans
pilars: els problemes ambientals a
nivell planetari amb els grans acords
internacionals, la natura a Catalu-

Me l’apunto a la llista de viatges
pendents!
Sí, però també m’agraden molt els
boscos i els deserts, que els trobo
molt interessants. I el Montseny,
que el tenim aquí al costat, és meravellós.

Quants llibres ha escrit en aquests
40 anys de recerca a l’entorn del
medi ambient?
Una vuitantena de llibres sobre la
natura, sobretot sobre el Montseny
i Catalunya, però també sobre la
preservació del territori i el canvi
ambiental global. yy

nya amb els grans acords parlamentaris i el paper de les ONG, i la conca
del riu Tordera, entre el Montseny i
el Montnegre.
L’exposició també acull una mostra
fotogràfica síntesi de les 300.000
imatges que posseeix Boada amb els
arbres més grans del món, els boscos
més remarcables, la flora més significativa, la fauna més sorprenent i la
dimensió humana, així com la relació entre els factors climàtics i els
cicles dels éssers vius, entre d’altres.
Aquest intens treball de 40 anys li
han merescut més d’una trentena de
premis i reconeixements, així com la

participació a nombrosos congressos nacionals i internacionals.
A l’exposició es pot palpar l’univers
de natura que ha envoltat la vida
de Martí Boada. Sempre estudiant
el paisatge i observant tot el seu entorn. Sap escoltar i interessar-se per
la gent que troba al seu camí. Transmet aquesta passió compartida per
la natura i, sobretot, per les persones. I, parlant, parlant, ens adonem
que compartim una altra cosa: el
nom dels meus dos fills són els mateixos que el seu i el del seu germà.
Tant de bo algun dia també puguem
compartir algun viatge!
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