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Lloret de Mar i Blanes ja ho tenen tot a punt per rebre al Rei Carnestoltes. A Lloret hi haurà dues rues, el dissabte 6 a la tarda i el diumenge 7 al matí. A Blanes la cercavila serà el dia 7 a la tarda. Serà una
setmana de gresca, imaginació, àpats populars i molt color i bon humor. Tot s’acabarà amb el tradicional enterrament de la sardina. Més informació a pàgina 8

Nou pont sobre la Tordera
El nou pont facilitarà les comunicacions entre Malgrat de Mar i Blanes. Els treballs, amb
un pressupost de 5,3 MEUR, contemplen enderrocar l’actual viaducte, especialment estret, i construir un nou pont. P. 13

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

Radiografia a l’urbanisme de Lloret
El Seminari Internacional d’Urbanisme de Lloret de Mar ha comptat amb la participació de
sis especialistes internacionals, membres de l’associació Habitat Professionals Forum (HPF),
vinculada a les Nacions Unides, i cinc estudiants del sector, que han destacat la gran potencialitat
de Lloret de Mar. P.3

Actual pont. Foto Yoyo
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L’Editorial
Blanes i Lloret, diferències al pressupost
“L‘hora de la veritat” dels Ajuntaments és la de fer els pressupostos
municipals, que és on apareixeran les fortaleses i mancances.

20 Anys de l’ADF de Lloret de
Mar - Selva marítima

En les fortaleses està el mèrit dels dos Ajuntaments per haver
aprovat el pressupost ben aviat. Això diu molt dels equips de
govern que han estat capaços, tot i estar en minoria, d‘arribar
a acords amb l’oposició. I també de l’actitud responsable de
l‘oposició.
Lloret ha presentat un pressupost de 63,6 milions d’euros, amb
una inversió real de 7,2 milions. És a dir: un 11% del pressupost
es destinarà a inversions com la planta de triatge de residus o a
vies públiques, parcs i jardins, entre d’altres.
El pressupost de Blanes és més modest: 45,7 milions. La
diferència del volum –el de Lloret és un 40% més gran tot i tenir
menys habitants– ja ens indica una activitat econòmica desigual.
On resulta més punyent la diferència és amb l’import destinat
a inversió que a Blanes és d‘1,3 milions, equivalent al 2,8% del
pressupost.
El deute dels dos Ajuntaments també presenta diferències. El
deute viu de Lloret equival al 50% del pressupost de 2016, cosa
que li permet pensar en obtenir més finançament per algun
projecte. El de Blanes arriba al 75% a 31 de desembre de 2015.
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Membres de l’ADF en un incendi a Blanes. Foto Yoyo
lLORET DE MAR - blanes

L’estrena catalana a Lloret
de la pel·lícula-documental “La
vida en llamas” ha estat el tret
de sortida de la commemoració
del 20è aniversari de la fundació
de l‘ADF Lloret de Mar, creada
el 23 de gener de l‘any 1996 per
un grup de propietaris forestals
(Jordi Martínez, Joan Bernat,
Salvador Palaudelmàs, Jordi Noguera i Nicolau Cabanyes) amb
la participació de l‘Ajuntament i
un membre del Grup Excursionista. Posteriorment es va incorporar a l’ADF, Felip Carbonell,
tècnic municipal de Protecció
Civil.

«L’ADF es va crear el gener
de 1996 i ara té àmbit
comarcal»

Aquesta pel·lícula, nominada
als Premis Goya 2016, explica des
de dins, les activitats que realitzen les BRIF (Brigades de Reforç
en Incendis Forestals) així com
les ADF (Agrupacions de Defensa Forestal).
Durant la tarda, i a part de la
projecció de la pel·lícula, s’exposà davant del Teatre el material i
els vehicles de que disposa l’ADF,
així com l‘ànima de tota l‘ADF: el
personal voluntari. Entre el material exposat, una retroexcavadora
que inicialment era de l’Ajuntament, un camió, un Toyota que
serveix per transportar material i
personal i un Land Rover amb un
dipòsit amb capacitat per a 800
litres d’aigua.
Enric Martínez és el cap operatiu de l’ADF Lloret-Selva marí-

tima, “l’entitat va començar a treballar a nivell local, però ara té un
àmbit comarcal. Les nostres tasques de prevenció, i si cal extinció
d’incendis, es desenvolupen entre
Blanes, Lloret i Tossa. Anem des
de la Tordera fins a Terra Negra.
La vintena de voluntaris que tenim també són dels tres municipis. Per tant l’ADF ha passat a

«La vida en llamas explica
la tasca de les Brigades de
Reforç i les ADF»
denominar-se ADF Lloret-Selva
marítima”.
L‘entrada a la projecció va ser
gratuïta tot i que es podien fer donacions voluntàries per tal d‘ajudar l’agrupació a finançar tant les
activitats en prevenció com en
extinció d‘incendis forestals. yy
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Radiografia de l’urbanisme de Lloret de Mar
lloret de mar

«L’acció forma part del Pla
Operatiu per a la reconversió
turística de la destinació»

El Seminari Internacional
d’Urbanisme de Lloret de Mar ha
comptat amb la participació de sis
especialistes internacionals, membres de l’associació Habitat Professionals Forum (HPF), vinculada a
les Nacions Unides, i cinc estudiants del sector, que han destacat la
gran potencialitat de Lloret de Mar.

«Sis experts internacionals
han treballat una setmana
analitzant l’urbanisme de
Lloret»
L’estudi ha contemplat aspectes
de connectivitat i mobilitat, regeneració urbana, indústria cultural,
turisme esportiu i d’interior. Ara
s’està processant tot el treball i en
unes setmanes en presentaran les
conclusions i recomanacions dels
experts.
El treball dels experts ha comptat amb diverses visites i 10 reunions amb tècnics municipals,
empresaris, polítics i representants
veïnals del municipi.
El punt de vista dels urbanistes
ha estat enfocat en la visió d’una
destinació turística integrada dins
d’un àmbit territorial comarcal de

Presentació del seminari. Foto Yoyo

referència, en aspectes de connectivitat i mobilitat supramunicipal,
en la recuperació del nucli antic de
Lloret, en l’ús eficient dels recursos
energètics i hídrics, en la implementació d’una estratègia de revalorització cultural del municipi i en
la potenciació del turisme esportiu.
També s’ha estudiat l‘oportunitat
de generar una indústria cultural

i artística a Lloret mitjançant una
estructura institucional pública
i/o privada, així com l’organització
d’esdeveniments culturals i festivals; la vinculació de Lloret de Mar
a estudis universitaris en àmbits de
turisme i hostaleria, i la intensificació d‘accions de permeabilitat de la
destinació i potenciació del turisme d’interior.

El Seminari Internacional
d’Urbanisme ha estat una de les
29 accions prioritàries fixades pel
Grup de Treball -format per l’Ajuntament de Lloret de Mar, la Generalitat de Catalunya i la Mesa Empresarial de Turisme de Lloret de
Mar- dins del Pla Operatiu per a la
reconversió turística de la destinació
de Lloret de Mar.

El seminari ha comptat amb
el treball dels següents urbanistes
internacionals: Desirèe Martínez,
arquitecta i paisatgista, presidenta de la Federació Internacional
d’Arquitectes Paisatgistes (IFLA);
Amos Brandeis, arquitecte especialitzat en urbanisme, és propietari i manager de l’empresa Restoration Planning, des d’on treballa
en diversos projectes d’urbanisme internacionals; César Augusto, enginyer civil i doctorat en
econòmiques, consultor i professor en diverses universitats com
la National University of Colombia; Manfred Schrenk, urbanista
amb més de 20 anys d’experiència, consultor i investigador de
projectes des de l’empresa CORP
(Competence Center of Urban
and Regional Planning); Natasha
Atanasova, enginyera ambiental,
actualment professora a la Universitat de Girona al Laboratori
d’Enginyeria Química i Ambiental (LEQUIA) i cofundadora del
programa Tecniospring; i Peter
Bassin, arquitecte graduat a Harvard University i project manager a l’Institut d’Urbanisme de
Ljubljana. yy
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societat LLORET DE MAR

Problemes a Can Buc

Setmana per la Pau 2016

Can Buc quan encara hi havia activitat. Foto M.A. Comas

L’antiga masia de Can Buc, situada a la zona del Rieral, no
podrà acollir el futur Museu de
la Pagesia que promou Recull
Rural i Artesà de Lloret de Mar
(RRALL). Segons els tècnics

municipals, l’edificació presenta problemes estructurals i de
seguretat que desaconsellen
utilitzar l’espai com a museu. Ja
s’han començat a buscar alternatives. yy

Exposició de projectes solidaris. Foto Yoyo
blanes

L’Ajuntament de Blanes, conjuntament amb la Comissió de
Cooperació, Solidaritat i Cohesió
Social, i amb el suport de la Biblioteca Comarcal, organitza durant
aquests dies la Setmana per la Pau
2016, que enguany inclourà cinc
activitats centrals. El cicle culminarà el 31 de gener, i el seu leit
motiv és la commemoració del
Dia Internacional de la No Violència i la Pau que se celebra el 30 de
gener, coincidint amb l’aniversari
de la mort de Mahatma Gandhi.

Noces d’or

Homenatjats. Foto M.A. Comas

Homenatge de l’Ajuntament a
les parelles que al llarg del 2015
van celebrar 50 anys de casats.
En aquesta ocasió, el nombre

de participants ha estat de 17
parelles. Com és habitual, van
celebrar un dinar acompanyats
de les autoritats locals. yy

Música al teatre

Quatre dels intèrprets. Foto M.A. Comas

Els estudiants de música de
Lloret de Mar van tancar el
primer trimestre del curs

2015-16 amb un concert al
Teatre Municipal. Van actuar
diversos grups d’alumnes. yy

«El Dia Internacional de la No
Violència i la Pau se celebra
el 30 de gener, coincidint
amb l’aniversari de la mort
de Gandhi »
Les activitats de la Setmana per
la Pau 2016 es van encetar amb la
inauguració d’una exposició que
s’allotja a la Sala Maria Luisa García-Tornel. Presentada sota el títol
genèric La Cooperació a Blanes, la
mostra recull a través de fotografies, informació escrita, cartells i
vídeos, els projectes de Cooperació i Solidaritat que s’han finançat
a través d‘ONG locals i catalanes

amb càrrec als pressupostos municipals del 2015. Cada entitat
impulsora dels projectes disposa
d’un espai a la sala per donar a
conèixer els respectius programes
d’ajut. Així, el col·lectiu de Famílies Acollidores d’Infants Sahrauís
parla sobre les Vacances en Pau
que organitza cada estiu al municipi; Blanes Solidari respecte la remodelació i ampliació de les aules
de FUNDARPAL a Nicaragua; i
l‘ONG d’Acció Social i Solidària El
Bon Samarità explica la tramesa
de material escolar i higiènic que
s’ha efectuat a Guinea Equatorial,
Sàhara i Gabon.
Per la seva banda, la Fundació Vicenç Ferrer treballa en un
projecte agrícola per millorar la
situació socioeconòmica de 37
famílies a Anantapur (Índia); i
l’Associació per al Desenvolupament de Kuwonku (Gàmbia),
dedica el seu apartat a l’exposició per explicar la darrera etapa
que ha desenvolupat. L‘ONG de
Blanes ha creat un espai de formació professional per als joves
del poble, així com habitatge per
a l’encarregat de la cooperativa i
per als professors.
El darrer projecte que també
s’inclou a l’exposició tracta sobre

el programa que coordina l’Associació del Voluntariat Blanenc,
relacionat amb el pavelló de dones
Agustina de Aragón de l’Hospital
de Santa Bàrbara, a Honduras. La
mostra estarà oberta fins el 31 de
gener.

«El 29 de gener hi haurà
la xerrada 120 Dies a Cor
Obert, sobre l’experiència
d’un cooperant blanenc
amb els refugiats sirians»
Altres acticitats: el divendres
29 de gener a la Biblioteca Comarcal hi haurà la xerrada 120 Dies a
Cor Obert, sobre la recent experiència viscuda per un cooperant
blanenc que ha treballat activament en la crisis dels refugiats sirians. Es tracta de Jaume Torrado,
president de l‘ONG local El Bon
Samarità.
Una altra activitat és la Lectura
del Manifest per la Pau que tindrà
lloc el dijous 28 de gener a dos
quarts de set del vespre. Aquest
mateix dia, es preveu L’Hora del
Conte: La revolta de les lletres, a
càrrec de Santi Rovira, que s’oferirà a la Biblioteca Comarcal a partir de les sis de la tarda. yy
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Història de la premsa a la Selva (1868-1975)
ria de la premsa a la comarca de
la Selva 1868-1975 va comptar
amb la participació de Pere Reixach, vicepresident de l’Associació Recvll de Blanes. Reixach va
aprofitar l’avinentesa per parlar
dels canvis que s’han fet en la revista, que ha adaptat l’estructura
societària als temps actuals i ha
creat una associació cultural sense afany de lucre.

la selva

El primer estudi a fons de la
premsa a la Selva està recollit al
llibre elaborat per Anna Teixidor
i Josep Teixidor, guanyadors de
la VII Beca de Recerca la Selva
2013 atorgada pel Consell Comarcal de la Selva i el Centre
d’Estudis Selvatans.

«La capçalera més antiga
(1868) l’editava a Blanes
el mestre republicà Joan
Benejam Vives»
La publicació constitueix el
número 17 de la col·lecció Estudis i textos, editat pel Centre
d’Estudis Selvatans. Els autors
han identificat en la recerca un
total de 119 capçaleres de periòdics i revistes publicades a un
bon nombre de poblacions de
la comarca. En aquest sentit, es
consideren una bona mostra de
la personalitat i la vitalitat de la
comarca en aquest i altres àmbits
culturals.
El llibre també posa de relleu
la importància i la riquesa dels
arxius públics i privats, biblioteques, hemeroteques i col·leccionistes que, en definitiva, constitueixen una nodrida xarxa que

«La Beca de Recerca de la
Selva està dotada amb
4.000 €»

Els autors del treball. Foto Yoyo

s’encarrega a l’hora de vetllar i
ser els dipositaris del patrimoni
documental.
Els dos autors, Anna Teixidor i Josep Teixidor, s’han encarregat de presentar el llibre a Blanes, on cada capítol està dedicat
a una població. Del total de 26
municipis de la Selva, s’han localitzat capçaleres en 16 poblacions. Blanes ocupa el primer lloc

quant a nombre, amb un total de
31 publicacions; Lloret de Mar
el segon amb 23 periòdics; i el
tercer, Santa Coloma de Farners
amb 16.
La capçalera de premsa més
antiga de la comarca es remunta
a l’any 1868. L’editava a Blanes el
mestre republicà Joan Benejam
Vives i duia per nom La Legalidad, periódico semanal literario,

científico, industrial y de noticias.
D’altra banda, els investigadors
del treball també han destacat
especialment dues altres publicacions: La Costa de Llevant, que
data del 1894, i Recvll, que va
començar-se a publicar a Blanes
l’any 1920 i, per tant, aviat complirà el seu centenari.
Justament per aquest motiu,
la presentació del llibre Histò-

El contingut del treball va ser
presentat per primera vegada a
Blanes el juny de l’any 2014, inclòs en el marc de la VII Trobada d’Entitats Locals de Cultura i
Patrimoni de la Selva. La jornada acadèmica va comptar amb
la participació d’una seixantena
de representants d’institucions i
entitats de la comarca, així com
d’entesos en les diferents matèries que es van tractar.
La Beca de Recerca de la Selva està dotada amb 4.000 € i, després que va ser concedida l’any
2013, els guanyadors va elaborar
el treball que ara s’ha publicat en
format de llibre. yy
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Carles Puigdemont, nou president de la Generalitat
CATALUNYA

El que semblava impossible durant més de tres mesos es va concretar la tarda del dissabte 9 de gener.
Artur Mas anunciava un pas al costat, hi havia acord amb la CUP per
assegurar l’estabilitat del Govern i es
feia públic que Carles Puigdemont
seria el nou president de la Generalitat. Hores abans d’esgotar-se el termini, el fins aquell moment alcalde
de Girona era proclamat nou president català amb 70 vots favorables,
els de Junts pel Sí i 8 dels 10 diputats
de la CUP, 2 abstencions de la CUP
i 63 vots en contra de C’s, PSC, Catalunya Sí que es Pot i PP.
Carles Puigdemont, fins fa
pocs dies alcalde de Girona i president de l’Associació de Municipis
per la Independència, va néixer el
29 de desembre del 1962 a Amer, a
la comarca de la Selva. Fill de pastissers i periodista –va ser el primer director de l’Agència Catalana
de Notícies–, Puigdemont és diputat al Parlament de Catalunya des
del 2006 i l’any 2011 va arribar a
l’alcaldia de Girona trencant amb
més de 30 anys d’hegemonia del
PSC a la capital gironina.
Dos dies després de la investidura, Carles Puigdemont va prometre el càrrec “amb fidelitat a la

voluntat del poble de Catalunya
representat pel Parlament”.
Carme Forcadell canvià la pregunta sense fer cap referència a la
lleialtat al Rei i a la Constitució.
Ràpidament l’advocacia de l’Estat
va anunciar que estudiava si la fórmula era legal.
El fins ara president de la Generalitat, Artur Mas, va agrair “els
serveis prestats” a tots els catalans
a diferència de la Casa Reial que
al publicar en el BOE el nomenament de Puigdemont no va agrair
la tasca de l’anterior president com
feia habitualment. La comunicació
oficial del Parlament a la Casa Reial per anunciar que hi havia nou
president es va fer via e-mail, perquè van declinar rebre Carme Forcadell.
20-D: En Comú Podem guanya a
Catalunya
La formació de Xavier Domènech, amb el suport de l’alcaldessa de Barcelona Ada Colau, aconsegueix pràcticament un 25% dels
vots i 12 diputats.
En Comú Podem guanya a
Blanes i Lloret. També guanya a

Malgrat, Pineda, Tordera, Palafolls
i Santa Susanna. Democràcia i Llibertat s’imposa a Calella.
Ada Colau assegura que han
arribat per quedar-se “i promoure
una revolució social”.
ERC aconsegueix els millors
resultats de la seva història a Madrid, amb 9 diputats. Triplica els
que tenia fins ara.
PSC i Democràcia i Llibertat
es queden amb 8 diputats. El PSC
en perd 6 i CDC 8 en relació als
de CiU.

Puigdemont i Mas amb les seves parelles. Foto ACN

C’s i PP tenen 5 representants
i Unió, amb Josep Duran i Lleida,
queda fora de l’hemicicle.
A nivell estatal, el PP guanya
però queda molt lluny de la majoria absoluta.
Obté 123 diputats, 63 menys
que ara fa 4 anys. La majoria absoluta està fixada en 176 escons. El
PSOE perd 30 diputats i es queda
en 90. Podemos-En Comú Podem
es col·loca com a tercera força. C’s
entra al Congrés amb 40 representants. Al Senat, es manté la majoria absoluta del PP. yy

Puigdemont passant revista als Mossos. Foto ACN

Dimissions al govern de Blanes
blanes

En només sis dies de diferència, la regidora de CDC, Txell Salarich i la del PSC, Susana Ramajo, han fet pública la seva decisió
de deixar lAjuntament de Blanes.
Una renúncia que es farà efectiva en el ple ordinari de gener (dia
28).
Ramajo ha estat aquest mandat la responsable d’Acció Social,
Educació i Cooperació i Solidaritat. Salarich ha tingut dedica-

ció exclusiva, ha estat 1a tinenta
d’alcalde i responsable de les àrees de Promoció de la Ciutat, Turisme, Fires i Comerç, Activitats i
Cementiri.
Txell Salarich ha volgut deixar molt clar que plega per motius
personals i que un cop sigui efectiva la seva renúncia tornarà a la
seva anterior dedicació professional abans d’entrar en el món de la
política: el cos dels Mossos d’Esquadra. En aquest sentit, Salarich

ha explicat: “Plego per motius
personals, ha arribat un punt en
què la salut m’ha fet un toc d’atenció i, per això, he decidit renunciar al meu càrrec”. En aquest darrer
sentit, ha matisat: “No és en cap
cas que no pugui assumir la càrrega de feina que significa, és que
la meva salut s’ha començat a ressentir”.
La primera tinenta d’alcalde
de l’Ajuntament de Blanes també
ha explicat que la decisió que ha

hagut de prendre ha estat molt difícil, però necessària: “Estic trista. M’ha costat molt de prendre
aquesta decisió, perquè estava
molt engrescada amb la feina que
estava fent al front de les meves
àrees. He mirat d’enfocar els plantejaments de totes les àrees des de
l’òptica turística, perquè crec que
ha de ser així en una ciutat com
Blanes”.

pre he fet quan he hagut de prendre una determinació important.
Vaig fer una llista amb els pros i
els contres i, en aquest cas, no va
haver empat i van pesar més les
raons que m’empenyien a plegar”. El què li demanaven tant la
seva família com el seu home, que
aquest 2016 es prejubila, també
han pesat molt a l’hora d’elaborar
aquesta llista.

«Txell Salarich (CDC) i
Susana Ramajo (PSC)
deixen l’Ajuntament»

Les persones encarregades de
substituir a les regidores que deixen el consistori són Dafne Galvany, número cinc de la llista de
Convergència, i Mario Ros, també número cinc, en aquest cas de
la llista socialista.

Pel que fa a Susana Ramajo, la
regidora ha explicat que, com tothom sap, ja fa temps que pateix
problemes de salut greus que ara
l’obliguen a haver de disposar de
més temps per poder cuidar-se,
ja que la seva feina al consistori
li consumeix moltes energies. Segons Susana Ramajo, “Necessito més temps per a mi, perquè la
malaltia m’ha passat factura, i els
efectes secundaris de la quimioteràpia m’obliguen a fer una dieta
molt estricta i un tractament que
no és compatible amb la dedicació
que esmerço a l’Ajuntament”.

Els vuit membres del govern del PSC i CDC. Foto Yoyo

La decisió final detalla que l’ha
acabat de prendre durant les festes de Nadal: “Vaig fer el que sem-

«L’alcalde ofereix als grups
de l’oposició entrar al
govern»
Abans de tornar a distribuir
les carteres entre els vuit regidors
del govern, l’alcalde Miquel Lupiáñez ha tornat a oferir a tots els
grups de l’oposició la possibilitat
d’entrar al govern. La CUP i C’s ja
han fet pública una nota on desestima aquesta possibilitat. ERC ha
acceptat negociar l'entrada al govern. Aquest febrer, en un ple extraordinari, entraràn els dos nous
regidors. yy
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Nova seu social

Mòdul de la plaça 11-S. Foto Aj. Blanes

Els veïns de Mas Enlaire-Mercat tenen un nou local. La nova
seu, ubicada en un mòdul prefabricat, està situada a l’extrem
nord de la plaça 11 de Setembre, força a prop de l’indret on
fins ara s’ubicava el local social

de l’entitat, al carrer del Mercat.
L’actual seu compta amb una superfície de 120 m2, i és l’estructura que encapçalava el conjunt
de mòduls de tot el recinte que
es dedicava al centre escolar Sa
Forcanera. yy

Lego, una exposició particular

Alguns dels elements de la mostra. Foto Aj. Blanes

La Sala García Tornel de Blanes
ha acollit una mostra certament
inèdita. Ho ha estat en els dos
sentits que té la paraula, perquè
es tracta d’una extensa representació de la col·lecció privada
reunida al llarg de 12 anys –des

que en tenia 4– per un jove del
municipi, Miquel Romera i perquè seria molt difícil de reproduir per les peces inèdites, de
col·leccionista, que s’hi poden
trobar. yy

Taller de Tècniques Sonores

Taller a la Biblioteca. Foto Yoyo

L’objectiu d’aquesta proposta
que s’ha fet a la Biblioteca Comarcal ha estat la millora del
rendiment en l’estudi adreçat al
públic jove. El taller, totalment
de franc, l’impartí Laura Masó,

de BeSound, que oferia l’oportunitat de poder descobrir com
la respiració i la música poden
ajudar a millorar la concentració a través de meditacions sonores. yy
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Visca el rei Carnestoltes!
aquest cas serà el dia 5 de febrer a
les 21 hores amb sortida de la plaça
Germana Campos. L’organització
preveu subvencions de 250 euros
per a les carrosses i 125 per a les
comparses.

la selva - maresme

Quan encara ressonen els càntics nadalencs i s’estan despenjant les
llums dels carrers, arriba el Carnaval 2016: cercaviles, disfresses, balls,
concursos… i molta gresca. Aquests
són els ingredients dels dies previs a
la Quaresma. El programa d’activitats, com cada any, ampli i variat.
La realització en diversos dies de les
rues, facilita que els grups es puguin
desplaçar a més d’un municipi. L’any
passat, els grups de Tossa de Mar
van ser els grans protagonistes del
Carnaval tant de la Selva com a l’Alt
Maresme.

«La rua de Malgrat de Mar
serà el dia 5 i la de l’Alt
Maresme, el 13»
Rua de l’Alt Maresme
El dissabte 13 de febrer sortirà
la rua de l’Alt Maresme. Ho farà
de l’avinguda Mediterrani/N-II
de Pineda de Mar. Passarà per
l’avinguda Hispanitat i ja a Calella, carrer Indústria fins arribar a
la Fàbrica Llobet-Guri on hi haurà la festa final i el lliurament de
premis.

«A Lloret hi ha dues rues,
els dies 6 i 7, i a Blanes una,
el dia 7»
Lloret de Mar, com cada any,
tindrà dues rues, la del dissabte
dia 6 a la tarda i la del diumenge
dia 7 al matí. Les activitats començaran el divendres anterior i
acabaran, com marca la tradició,
el Dimecres de Cendra.
Pel divendres s’ha previst el
tradicional concurs de disfresses
en el lloc de treball. Al vespre, el
Carnestoltes arribarà a la plaça
de la Vila. Dissabte i diumenge al

Rua de l’Alt Maresme 2015. Foto Tino Valduvieco

vespre hi haurà ball al Gran Casino Costa Brava.
A Blanes, per a tots els que
volen seguir les rues de Lloret
i Blanes, la cercavila es programa des de fa molts i molts anys
el diumenge (dia 7) a la tarda. El
dissabte hi haurà els actes previs.
Com a novetat, un concurs de
disfresses infantil.

Pel que fa a la rua, la consignació pressupostària màxima
prevista per les gratificacions a
entitats sense ànim de lucre blanenques és de 1.900€. En cas de
què les inscripcions superin la
consignació prevista, l’assignació
d’aquesta gratificació s’atorga per
rigorós ordre d’inscripció (300
euros carrossa i de 200 a 300 euros a les comparses).

Pel que fa als premis, hi ha dos
primers de 1.200 euros per a carrosses locals i carrosses arribades
d’altres municipis. Els segons i tercers premis estan valorats en 700 i
400 euros respectivament. Pel que
fa a comparses, hi ha tres premis
únics de 600, 400 i 200 euros.
A Malgrat de Mar, la rua es
programa el divendres al vespre, en

Els organitzadors han previst diverses categories. La més
valorada, la de grups de més de
21 persones amb carrossa o sense. Hi ha 20 premis, el primer de
2.500 euros. El segon i el tercer
són de 1.300 i 1.000 euros respectivament. Per a grups de 3 a
20 persones hi ha previstos 5 premis, el més important de 200 euros. La millor carrossa s’emporta
1.000 euros. yy

La Selva i el Maresme es promocionen a Fitur
la selva - maresme

La 36a Fira Internacional de
Turisme que se celebra a Madrid
està considerada el punt de trobada global indispensable per
als professionals d’aquest sector,
i en aquesta nova edició del 2016
ha tornat a superar el rècord de
participació, amb 9.500 empreses de 165 països i regions, amb

prop de 60.000 m2 de superfície
d’exposició.
La Fira Internacional de Turisme allotja cada any trobades
de negoci i jornades específiques
que tracten diverses qüestions del
sector. Institucions i empreses
privades aprofiten per presentar
les seves novetats de cara la nova

Estand de la Costa Brava a Fitur. Foto Patronat de Turisme C. Brava

temporada d’estiu. En el marc de
la Fira, Lloret de Mar ha rebut
el distintiu que acredita que la
destinació ja està treballant per
convertir-se en una Destinació
Turística Intel·ligent (DTI).
Aquest distintiu dóna visibilitat a les accions que s’estan duent
a terme a Lloret de Mar dins el

projecte Lloret Destinació Turística Intel·ligent –Smart Destination– que és una de les accions
prioritàries del Pla operatiu per a
la reconversió turística de la destinació de Lloret de Mar 20152020. També van rebre aquest
guardó, Almeria i la Vall d’Aran.
La delegació lloretenca també
va participar en el VIII Foro de
Liderazgo Turístico Exceltur que
es va fer el dia abans de la inauguració de Fitur. Centrats en com
connectar amb el turista digital,
van tenir lloc diferents col·loquis
i ponències que van tractar, entre
altres qüestions, a l’entorn de la
innovació turística, les tendències en el consum turístic el 2016
i la presentació de diversos casos
d’èxit.
Blanes ha promocionat la
destinació de Turisme Familiar
a Fitur. Blanes disposa d’aquesta
distinció de DTF, des del 2007.
Des del Departament de Turisme
de l’Ajuntament de Blanes s’aposta més per esdeveniments tipus
Work Shops i Taules de Treball
de temàtiques molt concretes que
no pas fires generalistes com Fitur. Amb tot, a petició dels professionals del sector turístic pri-

vat del municipi, enguany des del
consistori s’ha apostat per reforçar la presència institucional amb
l’assistència de l’alcalde i la tinent
d’alcalde responsable d’aquesta
àrea, fent costat al sector empresarial.
Durant la presència a Fitur,
Calella ha aprofitat per donar a
conèixer la distinció rebuda el
passat 18 de novembre a Brusel·
les per l’European Capitals and
Cities of Sport Federation (ACES
Europe) com a ‘Vila Europea de
l’esport 2016’. Un reconeixement
que vol contribuir a la consolidació de Calella com una destinació
de turisme esportiu de referència
en l‘àmbit internacional.
Els professionals que s’han
interessat per Calella a Fitur van
rebre un dossier amb material de
promoció preparat per a l’ocasió.
També s’ha incorporat informació del recentment inaugurat
Museu del Turisme de Catalunya
a Calella i un pen drive amb el
vídeo promocional ‘Calella, moments de felicitat’ i informació
relativa a les activitats nàutiques
i Wellness & Spa. yy
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Lloret de Mar aprova el pressupost amb el suport
de 15 dels 21 regidors
lloret de mar

El pressupost 2016 de Lloret
s’eleva a 63.698.514 EUR amb 7,3
MEUR dedicats a inversions.
Entre les novetats, els 500.000
euros que es dediquen als pressupostos participatius, “perquè
els veïns dels diferents barris decideixin en què volen invertir els
diners”, segons remarca l’alcalde
Jaume Dulsat.

«6 dels 8 grups aproven el
pressupost 2016»
El pressupost de Lloret Futur
SA és d’1,4 MEUR, el que suposa
50.000 euros menys que el darrer
exercici. El de Serveis de Comunicació és de 342.000 euros, el
que representa un increment del
7,89%.
Una de les novetats serà
l’aportació municipal als clubs esportius. A partir d’ara es farà pel
nombre d’esportistes i no per la
categoria dels equips.
Hi ha diverses partides de tipus social que serviran per a sub-

vencionar l’IBI, ajudar a pagar
rebuts de serveis bàsics, beques
menjador, socialització dels llibres escolars, compra de material
o ajudes per a poder fer activitats
extraescolars.
Entre les inversions previstes
hi ha la cobertura de la pista de
l’Escola Pompeu Fabra (150.000
euros), millora de l’avinguda Puig
de Castellet (100.000), adaptar els
semàfors per a invidents o millorar la sortida del Parc de Bombers.
Els dos grups que s’han oposat als números d’aquest any són
C’s i Millor.
Per a Jordi Hernández, (C’s)
“el govern ha sentit les nostres
propostes, però no les ha volgut escoltar”. Entre les peticions
no recollides: “un parc infantil
adaptat, una partida per dignificar les entrades a la vila, retallar
els projectes urbanístics externs
o reduir el consum d’electricitat
a la Casa de la Cultura”. Malgrat
les crítiques, Hernández, admet
que en la proposta hi ha partides
bones per als lloretencs.

2n trimestre
d’Àgora Jove
blanes

Es tracta d’una proposta d’Aula Blanes adreçada a nois i noies a
partir de 15 anys per a fomentar
el pensament crític. El darrer trimestre ja va organitzar cinc sessions amb caràcter experimental.
La valoració dels participants
va ser molt positiva, segons explica Antoni Muñoz, un dels promotors de l’activitat, “segons van descriure els mateixos joves, Àgora
Jove els permet ser més sociables
i pensar objectivament i amb criteri per ells mateixos”.

Imatge promocional d’Àgora Jove

Al llarg de les cinc primeres
sessions es van tractar diversos temes, “comportament humà o decisions que es prenen. També es va
tenir un contacte directe amb els
membres del Banc de Sang i es va
organitzar un joc de rol coincidint
amb les vacances nadalenques”.
Al començar aquest segon trimestre, la matrícula que és gratuïta,
es manté oberta. De moment hi ha
un grup de quinze joves. Les trobades són quinzenals a la Biblioteca Jove. En aquest segon trimestre
també es preveuen cinc sessions. yy

Per a Marc Fuertes del Millor,
“el que s’aprova ara no té res a veure
amb el que es fa després”. Fuertes va
mostrar el seu desànim “perquè seguim igual” i es va mostrar molt crític amb Albert Robert i Jaume Dulsat. “No són resolutius. El seu nivell
és molt inferior a la resta de companys del seu propi partit”. Dulsat va
contestar les acusacions de Fuertes
assegurant que “estic encantat de
tenir al meu costat gent molt preparada, és una qüestió d’humilitat, una
cosa que segur a vostè li costa d’entendre. L’aprenentatge és constant”.
Han defensat els números del
proper exercici Paulino Gracia de
En Lloret Sí Se Puede, Enric Martínez del PP, Miguel Gracia d’ICVEUiA, Jordi Orobitg d’ERC i Antonio Lorente del PSC.
Per a Paulino Gracia, “els pressupostos han estat participatius, baixa
el deute i es bonificarà l’IBI”.
Enric Martínez destaca que “es
recullen 28 de les 32 esmenes que
vam presentar els darrers 4 anys.
M’he reunit més cops amb aquest
govern en sis mesos que amb l’anterior durant tot el mandat”.

Pista de l’escola Pompeu Fabra. Foto M.A. Comas

Miguel Gracia recorda que
“les propostes de la seva formació
provenen d’una jornada participativa oberta a tots els ciutadans”.
Des d’ICV es valora especialment, “el caire social del pressupost”.
Antonio Lorente destaca “la
voluntat de fer-nos participar i
que per aquest exercici no s’hagi
programat cap obra faraònica”.

«El veïns podran decidir
inversions valorades en
500.000 euros»
Jordi Orobitg, soci de govern,
remarca “els 500.000 euros en inversions a decidir entre els veïns,
l’increment de la plantilla i la reducció de l’endeutament”. yy
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Blanes té un pressupost de 45,7 MEUR
blanes

Els comptes d’aquest any a Blanes pugen a 45.759.393 euros, una
quantitat gairebé igual que la de
l’exercici 2015.
D’aquesta quantitat, hi ha
1.345.000 € per a inversions. Entre
les més remarcables destaquen la
Rotonda de Ca la Guidó així com
les reformes de la plaça Argentina, al barri d’Els Pins, i de la Sala
Roberto Bolaño, a la Biblioteca
Comarcal. La quantitat més important dins el capítol d’inversions
són els 460.000 € destinats a obres
de clavegueram, aigües pluvials i
residuals.

«S’ha aprovat amb els vots
del PSC, CDC, C’s i PP»
Una altra de les partides destacada puja a 325.000 €, que seran
per realitzar millores en els diferents veïnats d’arreu de la vila. Per
poder decidir com es distribuiran
aquests diners entre els 21 barris
que hi ha al municipi, està previst que es redacti un Reglament
de Participació Ciutadana, segons
explica el regidor d’Hisenda, Nicolás Laguna.
El capítol de personal suposa

una despesa de 13,2 MEUR (12,8
MEUR el 2015). Els sous pugen un
1% i s’ha de pagar una part de la
paga extraordinària de l’any 2012.
El Govern del PSC i CDC, en
minoria, ha rebut el suport del PP i
C’s per tirar endavant el pressupost
(11 vots). CUP, Batega per Blanes
i ERC es van abstenir (6 vots).
EUIA-ICV ha estat l’únic grup que
hi ha votat en contra (4 vots).
En el debat han destacat, entre
d’altres temes, el pressupost participatiu, la tendència continuista o el
preu de les llars d’infants municipals.
L’índex d’endeutament que
al 2012 era del 109%, aquest any
quedarà en un 63’40%. Aquest
descens servirà per fer inversions
amb recursos propis i no a crèdit.
Per a Salvador Tordera (PPC),
“és un pressupost ajustat”.
Sergio Atalaya (C’s) va argumentar el vot favorable assegurant
que “són uns pressupostos que
aposten per les persones i no hi
ha ni un euro per al procés separatista”.
C’s demana que de cara a
aquest any “s’evitin negligències i
els barris no siguin els grans obli-

dats. Donem un vot de confiança.
No és un xec en blanc”.

«CUP, Batega i ERC s’han
abstingut i EUiA-ICV hi ha
votat en contra»
Per a Jaume Pujades (CUP),
“la presentació dels números costa molt d’entendre. En tot cas, són
continuistes amb alguns petits canvis”. Pujades va lamentar que “com
que ja teníeu els vots assegurats, no
ens heu convidat a participar”.

Ple de pressupostos. Foto Yoyo

Josep Lluís Yubero (Batega per
Blanes), considera que els 325.000
euros dedicats a inversions a decidir pels veïns, “és cafè per a tots”.
Des de Batega, també es va demanar als treballadors municipals
“eficàcia i eficiència i implicació
per millorar”.
Àngel Canosa (ERC), qualifica
els nous números “de continuistes”
i lamenta “que no se’ns hagi deixat
participar”. Per Canosa, “s’ha fet un
petit pas per donar informació”.
Segons Joan Salmeron (EUiAICV), “el grup, després de 8 anys
ha presentat una proposta al govern, però no ha prosperat”. La
formació va tornar a reclamar les

Problemes per sortir de Ca la Guidó, el pressupost inclou la rotonda. Foto Yoyo

tarifes socials i es va mostrar en
contra de les privatitzacions. De
les inversions va destacar la rotonda de Ca la Guidó, “la reclamem
des del 2000. Si no es fa, traurem

els tancs”. Per poder fer realitat
aquesta rotonda, el primer que
s’haurà d’aconseguir és la titularitat de la carretera. Actualment és
de la Generalitat. yy

Protagonistes mediàtics al Teatre de la Costa Brava Sud
blanes - lloret de mar

Fins a finals de maig hi haurà un total de 54 espectacles als
teatres de Blanes i Lloret, 17 dels
quals són professionals.
Un Homenatge a les varietés
enceta la programació professional. L’actuació del trio Las Divinas
es farà al Teatre de Blanes el dissabte 30 de gener. Aquest espectacle
es complementa amb, Esperança
Dinamita, que es veurà a Lloret el
13 de febrer. Inclou cançons de revista amb Mont Plans com a protagonista, que porta a l’espectador
als anys 10 i 20 del segle passat, el

Berto Romero actuarà a Lloret

moment més animat del Paral·lel
de Barcelona. En l’àmbit musical
també destaca l’actuació d’Alex
O’Dogherty & La Bizarrería, que
portaran el 2 d’abril a Lloret l’espectacle, Mi imaginación y yo.
Els espectadors dels dos teatres
podran gaudir d’altres propostes a
càrrec de noms propis de l’escena
teatral i musical catalana. És el cas
de Quim Masferrer, que el 19 de
març oferirà al Teatre de Blanes
Temps, una comèdia agredolça
que gira al voltant d’un home a qui
li han dit que només li queden 90
minuts de vida.

Seguint amb el fil mediàtic,
Berto Romero presentarà el 12
de febrer al Teatre de Lloret Sigue
con nosotros, un monòleg sense
complexos farcit d’anècdotes, i
amanit amb música i balls a càrrec
del mateix showman. En aquesta
mateixa línia, el també mediàtic
de la factoria Buenafuente, Fermí
Fernández, protagonitzarà el 13
de febrer al Teatre de Blanes El
Sommelier.
Completen l’elenc de noms
propis Àlex Rigola com a director
de l’adaptació del guió de Woody
Allen, Marits i Mullers, que es farà
a Lloret l’11 de març; Clara Segura
protagonitza el 23 d’abril a Blanes
l’intens monòleg Conillet; i Mercè
Arànega ofereix a Lloret el 9 d’abril
Neus Català. Un cel de plom. El
repàs de propostes teatrals de la
programació professional també
inclou Ligeros de equipaje, que arriba a Lloret el 27 de febrer; You
Say Tomato, el 27 de maig a Blanes; i el 5 de març a Lloret Petits
monstres.
Durant els propers mesos entre Blanes i Lloret també s’han
programat diversos espectacles
protagonitzats per entitats, associacions i companyies locals dels

Clara Segura visitarà Blanes

dos municipis, que compten amb
un públic fidel. A Lloret s’ha previst el 15 d’abril la XII Nit de la
Cultura lloretenca.
A Blanes serà especialment
emotiu l’Homenatge a Esteban
que organitza l’Associació de Ardaleños y amigos de Ardales el 6
de març.
Per la seva banda, a Lloret,
Quantus Teatre dirigit pel grup
blanenc El Mirall portarà a escena Els boscos d’en William el 14 de
maig; i el 18 de març l’Agrupació
Cultural i Teatral lloretenca Muekka tornarà a portar l’obra que va
estrenar la passada tardor Código

Alfa. El grup El Mirall estrenarà
els dies 29 i 30 d’abril al Teatre de
Blanes Plou a Barcelona.
Lloret consolida la cinquena
edició del Lloret Espai Off, un
cicle de teatre que es programa
en espais no convencionals amb
tres noves propostes que convidaran al públic a veure teatre a la
Discoteca St.Trop, a l’altell de la
Llibreria Gallissà, o bé un espectacle molt intimista a l’escenari
del teatre.
Més informació de les propostes del Cineclub Adler de Lloret a la pàgina 15 i de les de Rialles Blanes, a la pàgina 20. yy
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Calendari solidari “Bombers
amb Causa”

Simulacre al passeig de Mar de Blanes. Foto Yoyo
blanes

El projecte del calendari solidari va néixer arran de la iniciativa personal de tres bombers
voluntaris, Arnau Fabregat, Òscar Sánchez i David Colomé, que
continuen sent els promotors del
projecte. L’edició 2016 del calendari té la pràctica d’esports com a
fil conductor.
L’objectiu, recollir diners per
a fomentar la investigació en
l’àmbit pediàtric, segons explica
Marc Lorca, del Parc de Bombers
de Lloret de Mar.
Com en les edicions anteriors, els autèntics protagonistes

d’aquest calendari solidari són
els nens i nenes de l’Hospital
Sant Joan de Déu, que han estat
fotografiats amb personal dels
Bombers de la Generalitat, dels
Bombers d’Andorra i dels Bombers de Barcelona, a diferents escenaris, majoritàriament, parcs
de Bombers.
Els Bombers van ser presents
a la Fira de Sant Tomàs de Blanes fent una demostració de les
seves activitats i donant a conèixer el calendari. Com en totes les
edicions anteriors, els fons que
s’aconsegueixin amb la venda
del calendari solidari serviran

per finançar la beca de recerca i
investigació en l’àmbit pediàtric
Bombers amb Causa que convoca l’Hospital Sant Joan de Déu i
que s’atorga per concurs a investigadors de l’Hospital, per decisió d’un jurat integrat per experts
interns i externs a la institució.
Les vendes de les quatre anteriors edicions del calendari
han permès recaptar més de
214.000€.
En aquestes cinc edicions,
190 Petits Valents han participat
en les fotografies realitzades per
31 fotògrafs professionals de reconegut prestigi. yy

Donatiu a forçAME
lloret de mar

L’Ajuntament de Lloret i l’Associació de Comerciants han fet
un donatiu a l’associació forçAME. L’aportació anirà destinada
a la unitat de recerca i la lluita
contra l’AME de l’Hospital Sant
Joan de Déu. Els diners s’han
aconseguit a través de la campanya de mocadors de la Festa
Major de Santa Cristina 2015.
L’import del xec puja a 4.478 euros, que corresponen a totes les
donacions recollides per l’Ajuntament de Lloret i lAssociació de
Comerciants de la vila.

Lliurament del taló. Foto Aj. Lloret

A l’acte del lliurament del xec,
hi van assistir l’alcalde de Lloret,
Jaume Dulsat; el regidor de Comerç, Jordi Orobitg; el president
de l’Associació de Comerciants,
Francesc Alsina i membres de
l’associació forçAME de Lloret.
L’Ajuntament de Lloret i
l’Associació de Comerciants ja
fa anys que editen un mocador commemoratiu per la Festa
Major de Santa Cristina, amb
l’objectiu de fer-la més lluïda
i participativa. Els mocadors,
que es podien trobar a les botigues de Lloret, es podien bes-

canviar per un donatiu solidari.
L’Atrofia Muscular Espinal
(AME) és una malaltia neuromuscular de caràcter genètic que
es manifesta amb una pèrdua
progressiva de la força muscular.
Això és degut a l’afectació de les
neurones motores de la medul·la
espinal, que fa que l’impuls nerviós no es pugui transmetre correctament als músculs i que aquests
s’atrofiïn.
El mes de desembre es va celebrar la segona edició de Globus
per l’AME amb una gran participació de les entitats locals. yy
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Liciten el projecte de la Ronda Costa Brava Sud
Màxima tensió en el ple de Lloret al parlar de la C-32
Blanes - lloret de mar

Territori i Sostenibilitat licita
la redacció del projecte constructiu del tram Lloret-Tossa de Mar
de la nova Ronda Costa Brava
Sud.
La nova carretera, amb un cost
de 98 MEUR, tindrà una longitud
de 2 quilòmetres amb viaductes,
un túnel i una configuració de carrils 1+1 amb separació de sentits.

«La primera fase costarà
71 MEUR i la segona 98
milions»
Les obres de la primera fase de
la Ronda, corresponents al tram
Blanes-Lloret de Mar, començaran la primavera vinent, amb un
cost de 71 MEUR.
L’àmbit que servirà la Ronda
Costa Brava Sud té una població
superior als 150.000 habitants i
rep 2,5 milions de turistes anuals.
El pressupost de licitació del
projecte és d’1,68 MEUR i els terminis d’execució són de 8 mesos
per a l’estudi informatiu i de 12
mesos per a la redacció del projecte constructiu. Aquesta licitació
forma part de l’acord al qual es va
arribar el passat 10 de desembre
amb els alcaldes afectats per tal
d’executar la Ronda en dues fases.

«L’alcalde va aturar el darrer
ple de l’any més de mitja
hora»
El projecte que ara es licita
correspon a la segona fase de la
Ronda, que preveu la circumval·
lació de Lloret de Mar, començant
a l’enllaç amb la C-63 i finalitzant a
la GI-682, que connecta amb Tossa de Mar. També donarà accés a
Cala Canyelles i les urbanitzacions costaneres.
Aquesta nova carretera tindrà

una longitud de 2 quilòmetres,
amb una successió de viaductes i
un túnel que creuarà la muntanya
del Morro Fred de 1.525 metres.
En concret, l’obra inclou les següents construccions singulars:
· Pas superior d’un camí mitjançant una estructura de 42 metres de longitud.
· Viaducte de la riera de Can
Sota, de 100 m de longitud.
· Pas inferior per donar continuïtat al vial d’accés a l’abocador
comarcal.
· Viaducte per salvar les instal·lacions de l’abocador, amb una
longitud de 204 metres.
· Viaducte de 100 metres per
no ocupar zones d’abocament.
· Túnel natural de 1.525 metres
sota la muntanya del Morro Fred,
més un perllongament a la boca
sud de 190 metres.
Màxima tensió al ple de
Lloret
El darrer ple de l’any va estar
marcat per la crispació, el que va
obligar l’alcalde Jaume Dulsat a
aturar-lo per espai de més de mitja hora.
Un dels punts de l’ordre del dia
preveia acceptar allargar la C-32
fins a les Alegries i després fer la
ronda fins a la carretera de Tossa
(Cala Canyelles). Aquesta aprovació suposava deixar enrera la consulta aprovada en ple l’abril passat.
Membres de la Plataforma
Aturem la C-32 es van concentrar
a la plaça de la Vila i quan van pujar a la Sala de Plens van cridar,
entre d’altres: Volem la consulta!,
Dulsat mentider o Aquesta és la
vostra democràcia!
Part del públic els va recriminar la seva actitud i quan va
començar el ple, es van mantenir
els crits i enfrontaments. L’alcalde
Jaume Dulsat va amenaçar de suspendre la sessió si no es deixava
treballar als regidors. Quan encara
no es portaven 10 minuts, l’alcalde
va aturar-la. Després de mitja hora

Treball conjunt entre polítics i Plataforma a Blanes. Foto Aj. Blanes

Pancartes i crits al ple de Lloret. Foto M.A. Comas

d’espera i quan una part del públic
havia marxat, el cap de la policia
local anunciava que continuaria
amb una sèrie de condicions, “S’ha
de respectar la feina dels regidors.
Si algú no es comporta, haurà
d’abandonar la sala”, assegurava.
A partir d’aquí, la sessió va poder
continuar amb normalitat.

«El procés es divideix en tres
fases i durarà un màxim de
100 dies»
Pel que fa al debat, l’alcalde
Jaume Dulsat defensava que “Lloret té les carreteres saturades i fa
molts anys que no hi ha hagut inversions”.
Els regidors que van defensar
la nova proposta van ser Enric
Martínez del PPC, Jordi Orobitg
d’ERC-Avancem, Antonio Lorente
del PSC i Marc Fuertes del Millor.
Els contraris, Paulino Gracia de
En Lloret Sí Se Puede, Jaime Muzas
de C’s i Francisco Rodríguez Pacions d’ICV.
A l’hora de votar, 16 vots a favor

de la nova proposta i 5 en contra.
Els membres de la Plataforma
ja han anunciat que seguiran treballant perquè l’obra no es faci. “Si
cal, arribarem a Europa”, apuntava
Yoya Ramos.
Procés
Blanes

participatiu

a

Blanes ha fixat aquest gener
les condicions per adjudicar el suport al procés participatiu sobre la
prolongació de la C-32. El plec de
condicions per adjudicar el contracte detalla que hi haurà tres fases del procés participatiu.
En la primera s’haurà d’informar a la ciutadania i difondre tota
la informació necessària sobre el
projecte. La segona serà quan es
farà debat ciutadà i aportació de
propostes utilitzant les metodologies més adequades per recollir les
opinions i es tancarà amb la jornada de consulta. I la tercera fase, de
devolució i retiment de comptes,
culminarà amb la redacció d’una
memòria que haurà d’aprovar el ple.
Les empreses que vulguin concórrer hauran d’assessorar i donar
suport a la realització del procés
participatiu, així com complir
cinc objectius més concrets. La
identificació dels actors més rellevants al municipi en relació a
aquesta actuació; l’assessorament i
col·laboració amb l’Ajuntament en
totes les fases; recollir les diferents
opinions i discursos existents; la
dinamització del procés i foment
de la participació en la jornada de
consulta i la redacció d’una memòria final del procés.
El procés durarà entre 80 i 100
dies. Blanes disposa de 10.000
euros per finançar aquest projecte. En el darrer ple de l’any es va
aprovar una moció reclamant que
el procés es fes a tot el territori
(Blanes i Lloret) i no només Blanes. La plataforma en tot cas, creu

que es treballa molt lentament.
Suport a les obres
Les Cambres de Comerç de
Girona, Palamós i Sant Feliu de
Guíxols, el grup Fòrum Carlemany i PIMEC consideren essencial l’inici de les obres d’allargament de la C-32.
En un comunicat, recorden que
la prolongació de la C-32 entre Blanes, Lloret de Mar i Tossa de Mar
fa més d’una dècada que espera
concretar-se. “És un proposta que
ha tingut un important procés de
maduració amb diversos períodes
d’al·legacions”, asseguren.
Durant aquest dilatat procés
de planejament i aprovació hi han
treballat diversos governs de la
Generalitat, de diferent signe polític, fet que constata la coincidència en la prioritat d’aquesta obra,
afegeix la nota.

«El 1988 la Cambra de
Comerç ja reclamava
l’autovia de la Costa Brava»
Així mateix, el projecte ha
rebut el suport i l’aprovació de la
majoria de representants municipals de les localitats implicades.
La Cambra de Comerç de
Girona, en un ple de 1988, ja va
aprovar una moció on reclamava
a la Generalitat informació “sobre l’estat del projecte i previsions
d’execució de l’autovia de la Costa
Brava entre Malgrat i Figueres i,
especialment, de la circumval·lació de Lloret de Mar”.
El comunicat conclou que una
de les zones turístiques costaneres
amb més trànsit del país ha de disposar d’una connexió viària adequada a les seves necessitats. yy
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Nova carretera sobre la Tordera entre Blanes i Malgrat
Es preveu licitar les obres durant el 2016.

BLANES - malgrat de mar

Els treballs, amb un pressupost de 5,3 MEUR, contemplen
enderrocar l’actual viaducte i
construir un nou pont.

Des de l’any 2008 es disposa
d’un projecte constructiu inicial,
però ara s’ha adjudicat la redacció d’un projecte actualitzat que
inclourà els canvis de la normativa, dels preus i de l’IVA.

«L’actual pont és molt
estret i perillós»
L’actual pont és molt estret i
pràcticament no passen dos vehicles, un en cada sentit de la
marxa. La millora d’aquest vial
s’ha comentat en moltes ocasions però mai fins ara no s’ha arribat a concretar. El fet d’existir
una carretera alternativa, estar
situat entre dues demarcacions i
dependre de dues administracions no ha ajudat a desencallar el
tema. La carretera vella de Malgrat (com es coneix a Blanes) és
molt utilitzada pels veïns, però,
també pels turistes de la zona i
persones que ens visiten els caps
de setmana.
L’actuació, se situa sobre unes
carreteres de la Diputació de Gi-

«Es preveu licitar les obres
durant el 2016»
El Pont d’en Pixota

El pont actual és especialment estret. Foto Yoyo

rona (GIP-6831) i de Barcelona
(BV-6001) però s’inclou en els
compromisos del Departament
de Territori i Sostenibilitat quan
va signar el traspàs de les carreteres a les diputacions.

El projecte preveu un nou
viaducte més els corresponents
accessos, que substitueixi l’actual,
que pateix de nombroses problemàtiques de caràcter geomètric,
estructural hidràulic i de seguretat

Projecten un carril bici entre
Badalona i Blanes
La selva - Maresme

El Departament de Territori
i Sostenibilitat de la Generalitat ha adjudicat la redacció de
l‘estudi previ del carril bici del
Maresme, entre Badalona i Blanes. En aquest estudi es marcaran les alternatives tècnicament
viables per fer un carril bici que
transcorri al llarg del front marítim, d‘una longitud d‘uns 56
quilòmetres. El nou carril bici
passaria pels termes municipals
de Badalona, Montgat, el Masnou, Premià de Mar, Vilassar
de Mar, Cabrera de Mar, Mataró, Sant Andreu de Llavaneres,

Sant Vicenç de Montalt, Caldes
d‘Estrac, Arenys de Mar, Canet
de Mar, Sant Pol de Mar, Calella,
Pineda de Mar, Santa Susanna,
Malgrat de Mar i Blanes. L‘amplada del carril bici serà de tres
metres. El pressupost previst de
les obres és de deu milions d‘euros. Actualment alguns municipis ja disposen de carril bici en el
seu front marítim, però els falta
continuïtat. Per tant, segons la
Generalitat, el projecte estudiarà la implantació de nous trams
per connectar els existents i així
poder cobrir tot el front marítim
des de Badalona a Blanes.

Carril bici a la façana marítima de Pineda. Foto Yoyo

viària. Aquestes problemàtiques
comporten que la millor solució
per al manteniment d’aquesta
connexió viària passi per l’enderroc del viaducte existent i la construcció d’un nou pont.

Durant molts anys, aquesta
carretera era impracticable cada
cop que plovia. El pas de vehicles
que hi havia sota mateix de la
via, quedava inundat ràpidament
i s’havia de tallar la circulació.
La construcció d’un nou enllaç
elevat va posar punt i final a la
problemàtica. Ja en aquell moment, moltes varen ser les veus
que van demanar que l’obra continués fins a creuar la Tordera.
En aquell moment, però, no es
va fer. yy

ASPRONIS presenta
el servei Andana

La Plataforma Preservem el
Maresme ha rebutjat el projecte
anunciat per la Generalitat per
construir un carril bici que creui
la comarca ja que, encara que no
veuen malament la iniciativa, no
la consideren viable.
La Plataforma adverteix que
no hi ha espai i creu que, primer
s’hauria de millorar la viabilitat de la comarca maresmenca.
L’anunci es va fer coincidint
amb els darrers dies del mandat del conseller Santi Vila a la
Conselleria de Territori i Sostenibilitat. yy

Presentació del projecte a la Biblioteca. Foto Yoyo
La selva - Maresme

Andana oferta propostes a demanda de les persones, d’acord
amb els seus gustos i preferències,
el més personalitzades possible.
Des de cursos, a sortides culturals o socials, activitats dirigides,
etc. També les vacances formaran
part d’Andana, com ja era la línia
d’ASPRONIS: grups reduïts, afinitat quant a les persones, acompanyaments si s’escau –també
personalitzats– en destinacions
turístiques triades segons les preferències de les persones. També
atenció individual.
Andana posa com a protagonista la persona, que tria allò que
vol i on vol, i li dóna veu per erigir-se com a ciutadà de ple dret i
proclamar el seu lleure com a una
dimensió més de la seva qualitat
de vida. Qualsevol persona, in-

dependentment de la seva edat
(des d’infants a gent gran), de les
seves necessitats de suport i dels
seus gustos i característiques, està
inclosa a Andana. Fins i tot persones no ateses a ASPRONIS, és a
dir provinents d’escoles ordinàries
o especials, altres entitats del territori (nord del Maresme i la Selva), persones que treballen amb
suport a l’empresa ordinària, etc.
El servei comptarà amb un coordinador i el voluntariat en serà un
pilar fonamental.
Des de finals de gener, les
persones que ho vulguin poden
inscriure’s als tallers que Andana
programa per a aquest primer semestre d’any, tot i que a partir de
març s’oferiran més activitats per
al segon trimestre de l’any (abriljuny). yy
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Els oceans verges a Aula Blanes
blanes

Aula Blanes ha reprès el cicle
de xerrades d‘aquesta temporada
amb una conferencia del Dr. Enric Ballesteros (CEAB-CSIC) que
va tractar dels oceans pristins. «A
la recerca dels últims llocs verges
dels oceans» va ser una xerrada
que acostà els participants a llocs
remots del nostre planeta des
d‘una perspectiva d‘investigació i
documentació.

«La pesca i els plàstics són
els grans enemics dels
oceans»
L’home està modificant cada
cop més ràpidament el planeta Terra. Els oceans no s’escapen
d’aquests canvis anomenats antròpics. Tot i això encara hi ha llocs
gairebé verges als indrets més allunyats dels oceans. National Geographic, amb el projecte “Pristine
Seas”, s’ha proposat anar a visitar
aquests indrets, obtenir documentació científica i visual dels fons
marins i intentar que els governs
als que pertanyen els declarin reserves marines on qualsevol tipus
de pesca estigui absolutament prohibida. En aquesta xerrada es va
explicar la filosofia d’aquest projecte, els llocs visitats fins ara i els
èxits aconseguits.

Enric Ballesteros va insistir que
“la pesca en un lloc pristí el fa malbé a més d‘un nivell. Encara que
aparentment sembli que sigui només la pèrdua dels peixos, darrera
s‘inicia una cadena que influeix la
resta de l‘ecosistema de la zona. Per
exemple els coralls que en un lloc
pristí són abundants, en un espai
on hi ha pesca desapareixen en favor d‘algues, bacteris i virus”.
El primer que fan en arribar i
submergir-se en les aigües remotes
és fer una descripció de l‘ecosistema que hi troben, comptar peixos,
algues... tot, el que es mou i el que
no. Per fer-ho aprofiten alta tecnologia: petits submarins, vehicles
d’operació i control remot i uns
aparells ideats per la mateixa National Geographic que poden arribar a més de 5.000 metres de profunditat. A partir d’aquí, intenten
convèncer els mandataris dels diferents governs de la rellevància de
protegir les seves zones marítimes.
El ponent va concretar els tres
grans èxits del projecte Pristine
Seas fins a data d‘avui. La reserva
marítima discontinua protegida
més gran del món, les Northem
Line Islands que pertanyen als
EUA. Les illes Pitcairn com la
reserva marítima protegida continua més gran del món, que per-

Taurons de punta negra nedant vora una platja a l’atoló d’Aldabra, Seychelles. Foto Enric Ballesteros

tany a Gran Bretanya i situades
en una zona remota del pacífic. I
el tercer gran èxit, Palau. Una petita república de la zona d‘Indonèsia que va decidir apostar pel
turisme d‘immersió i per tant va
canviar les lleis per protegir els
seus mars.
L’altre gran enemic dels oceans

«Per analitzar els oceans
utilitzen les darreres
tecnologies i arriben als
5000 metres»
és el plàstic, “vagis on vagis, sempre et trobes plàstics, un element
molt perjudicial per al medi” assegura Ballesteros.

Aquesta ha estat la xerrada de
caire científic que cada trimestre organitza conjuntament Aula
Blanes i el CEAB-CSIC.
El mes de febrer, la xerrada
anirà a càrrec d’Antoni Muñoz,
un dels impulsors d’Àgora Jove,
que parlarà de filosofia i adolescents. yy

Noves ambulàncies del SEM a Girona i l‘Alt Maresme
Girona - alt maresme

La substitució de tota la flota
d‘emergències del SEM (59 vehicles) es deriva del desplegament
del nou concurs del transport sanitari. Els recursos s‘han redistribuït amb l‘objectiu de prioritzar
l‘atenció dels malalts més greus
“in situ” per sobre del fet de traslladar-los ràpid a l‘hospital. En
aquesta línia, s‘incorporen quatre
cotxes equipats com una veritable
UCI mòbil per tal que el metge sigui el primer en arribar al malalt
greu. Estaran situats a Sant Joan
de les Abadesses, la Bisbal i Girona. A Lloret de Mar n‘hi haurà un
només a l‘estiu.

a l‘ambulància només haurà de
col·locar l‘aparell i, mentrestant,
podrà fer altres atencions al pacient mentre el vehicle ja va camí de
l‘hospital. “Això ens permet guanyar temps i tenir més mans lliures per fer altres cures al malalt“,
ha explicat.

Un canvi important és que
incorporen tecnologia bluetooth. Això fa que els tècnics els
puguin manipular a distància ja
que tenen un abast de fins a 30
metres. Aquesta funció pot ser de
gran utilitat en rescats perquè es
pot donar l‘aparell als Bombers,

aquests arribar fins a la persona
que s‘ha de tractar i els tècnics, a
distància, activar la desfibril·lació.
Una altra millora és que tots
els vehicles estaran geolocalitzats
i, per tant, se‘ls podrà localitzar sense necessitat de fer servir
l‘emissora i s‘activarà la unitat
que estigui més pròxima al lloc de
l‘emergència. A més, incorporen
un ordinador a bord que els permet rebre un text amb els detalls
del lloc i del nivell de gravetat del
malalt.
Fins ara, aquestes dades es
facilitaven a través de l‘emissora.
Aquest canvi permetrà, doncs,
que l‘ambulància comenci a desplaçar-se amb més rapidesa i de
manera més àgil.

Segons ha explicat la cap territorial del SEM a Girona, Anna
Fontquerni, “aquests nous vehicles estan ocupats per un tècnic i
un metge que prioritzen l’atenció
al malalt greu sobre el terreny”.
Entre les millores tecnològiques, les ambulàncies incorporen
aparells que fan massatge cardíac
de manera molt precisa. Fins ara,
aquesta maniobra s‘havia de fer
manualment i això provocava que
l‘execució no fos tan exacta i que,
a més, s‘hagués de fer amb el vehicle parat. Ara, el personal que vagi

Una altra millora significativa és que totes les ambulàncies
duran uns monitors que permeten fer desfibril·lació. Els aparells són més lleugers que els que
es feien servir fins ara, es poden
desmuntar i són més senzills de
transportar.

Una de les noves ambulàncies. Foto Yoyo

El darrer concurs de Transport
Sanitari Integrat es va fer el 2006 i,
l‘any passat, es va obrir una nova
convocatòria. En el cas de la regió
sanitària de Girona (que exclou
Cerdanya però arriba fins a l‘Alt
Maresme), l‘empresa adjudicatària
ha estat Transport Sanitari de Catalunya. La seva feina, fer totes les
atencions urgents i també tots els
transports no urgents de malalts
gironins. yy
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Calendari interreligiós
lloret de mar

El Jardí de la Pau de Lloret de
Mar ha estat l’escenari de la presentació del Calendari Interreligiós 2016.
El calendari és una iniciativa
de la Taula de Diàleg Interreligiós
de Lloret de Mar, en la qual participen representants de la Parròquia de Lloret de Mar, de l’Església Evangèlica Pentecostal de
Filadèlfia, de l’Associació Cultural
de l’Índia de Lloret de Mar, de la
comunitat islàmica Mesjid Abubacar, de la comunitat islàmica
Essouna i de l’associació religiosa
Shiri Guru Nanak Dev Ji Singh

Sabha. Aquesta Taula és dinamitzada pel Pla Local de Ciutadania
de l’Ajuntament, gestionat per la
Fundació Ser.gi.
Les tradicions religioses es regeixen per un calendari propi de
festes i aquest Calendari Interreligiós de Lloret de Mar recull les
festivitats de diferents religions
presents al municipi; en concret
de l’església catòlica, l’evangèlica i
l’ortodoxa, de l’hinduisme, l’islam
i el sikhisme. Aquest recull neix
de l’interès de les persones participants a la Taula de Diàleg per
saber les festivitats de les altres
tradicions i d’aquesta manera re-

conèixer l’altre, felicitant-lo en les
principals celebracions al llarg de
l’any. També es vol obrir a la resta
de la ciutadania per poder fer més
ampli aquest coneixement, ja que
conèixer facilita la comprensió i la
bona convivència entre les persones.
Per poder realitzar aquest calendari s’ha comptat amb la col·
laboració de la Direcció General
d’Afers Religiosos del Departament de Governació i Relacions
Institucionals.
Durant l’acte també es presentà la Taula de Diàleg Interreligiós
de Lloret de Mar i es realitzà una
pregària conjunta, consensuada
per diferents tradicions religioses.
Una persona representà cada comunitat fent un fragment d’aquesta oració en la seva llengua d’origen.
Aquesta activitat forma part
del cicle “Pluralisme, Convivència i Religió”, que és fruit de les
trobades de la Taula Interreligiosa de Lloret de Mar, des del qual
es duen a terme les accions de
sensibilització obertes a totes les
persones. yy

Acte als Jardins de la Pau. Foto M.A. Comas

Temporada estable del
Cineclub Adler
LLORET DE MAR

L’entitat oferirà durant els
propers quatre mesos fins a vuit
pel·lícules en sessions quinzenals
previstes els dijous a les 21.00 h.
La programació ha començat el
dijous 21 de gener amb la projecció del premiat documental Amy
sobre Winehouse, l’artista britànica que va morir fruit de les seves
addiccions, envoltada d’una gran
cobertura mediàtica. Winehouse
havia guanyat diversos Grammys i
s’estava convertint en tot un fenòmen de la música, però no va poder continuar la seva exitosa i curta

Cartell promocional d’Amy

trajectòria. Va morir als 27 anys.

(Jafar Panachi, 2015). País: Iran.

Altres projeccions:

-Dijous 31 de març: Un dia
perfecte per volar (Marc Recha,
2015). País: Catalunya.

-Dijous 4 de febrer, Victoria, interpretada per l’actriu catalana Laia
Costa (Polseres vermelles i Cites)
-Dijous 18 de febrer: Sobre la
marxa (Jordi Morató, 2013). País:
Catalunya
-Dijous 3 març: White God
(Kornél Mundruczó, 2014).
-Dijous 17 de març: Taxi Teherán

-Dijous 14 d’abril: El hijo de
Saúl (Lázló Nemes, 2015). País:
Hongria.
-Dijous 28 d’abril: Rams (El
valle de los carneros) (Grímur
Hákonarson, 2015). País: Islàndia.
El president del Cineclub
Adler, Joan Moret, ha celebrat
la recuperació de les sessions de
cineclub a Lloret i ha destacat que
“els cineclubs són exhibidors de
cinema d’autor que d’altra manera no arribaria arreu del territori.
Sense la tasca que fem des dels
cineclubs catalans hi ha pel·lícules que difícilment es podrien
veure fora del circuit de festivals”.
Per fer-se soci de l’entitat i tenir accés gratuït a totes les projeccions de la temporada, així
com descomptes a la Filmoteca
de Catalunya i el Museu del Cinema de Girona, cal emplenar les
butlletes que es trobaran al hall
del teatre. yy
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La sort els acompanya el darrer dia de l’any
lloret de mar

Part del segon premi de la
Grossa de Cap d’Any cau a Lloret. Cada butlleta del 69.631 té un
premi de 32.500 euros.
L‘alegria es va desfermar el
dia 31 de desembre al migdia al
supermercat Caprabo de Lloret
de Mar quan al conèixer que des
de les seves caixes havien repartit
part del segon premi de la Grossa
de Cap d‘Any. En total, el local -situat al número 100 de la carretera
de Tossa de Mar-, ha repartit 20
bitllets del segon premi, el 69.631.
Més d’1 MEUR.

«El Caprabo de la carretera
de Tossa, ha repartit més
d’1 MEUR en premis»
“Estàvem treballant i ens han
trucat els mitjans de comunicació
per avisar-nos i confirmar-ho. En
aquell moment ens hem quedat
tots ben desconcertats, però al
cap d‘uns segons estàvem molt
feliços”, ha detallat un dels caps
del supermercat Caprabo de Lloret de Mar, Eustasio Palomares,
on tot eren somriures, salts i alegria. I no és per menys ja que des
de les seves caixes, aquest Nadal

s‘ha repartit part del segon premi
d‘aquest sorteig il·lusionant. Fins
ara fa dues setmanes -quan es van
quedar sense butlletes de la Grossa de Cap d‘Any- les dependentes
van anar repartint bitllets de diversos números.
Tal i com ha detallat una de
les treballadores de l‘establiment
-que ha estat la que més butlletes ha repartit- Maria Soledad
Casarsa, la gran majoria dels
premiats són veïns de la vila,
clients fidels del supermercat que
acostumen a visitar l‘establiment
a diari. “Crec que sóc la que he
venut més números i, per sort, la
sort ens acompanya“, ha explicat
tot rient. Per la seva banda, Palomares ha afegit que se sentien
molt “contents i satisfets” d‘haver
pogut ajudar els clients del supermercat. “Més en aquestes dates
nadalenques, és fenomenal”, ha
reiterat.
“Ens servirà per pagar la guarderia d‘avis”
Als pocs minuts de fer-se pública la notícia, s‘hi va apropar
la Concepció Rovira, una de les
persones premiades, per agrair
la bona sort que li havia portat
la Sole, tal i com es coneix fa-

miliarment la dependenta Maria
Soledad Casarsa.“Mai ens tocava
res i mira que sempre comprem
loteria. Aquesta és la primera
vegada; ara fa una setmana vaig
guanyar una quina. Pel que es
veu, és un final d‘any esplèndid“,
ha explicat emocionada després
d‘abraçar-se amb la Sole i els altres treballadors de l‘establiment.

«Cada butlleta del 69.631
té un premi de 32.500
euros»
Segons ha comentat ella mateixa, els diners del premi els posaran al banc per poder pagar les
quotes de la residència d‘avis en
un futur. “32.500 euros per pagar
la guarderia quan siguem avis,
que val molts cèntims”, ha assenyalat. Tant ella -que va néixer
a l‘Hospitalet de Llobregat però
fa anys que viu a Lloret de Marcom el seu marit han conegut la
bona notícia mentre feien sobretaula després de dinar i miraven
la televisió. El 31 de desembre
del 2015, una data que quedarà
per sempre en la memòria del
afortunats i dels treballadors del
supermercat. La loteria no toca
cada dia. yy

Els treballadors celebren el premi. Foto ACN

Una de les agraciades amb el 2n premi. Foto ACN

Cinquè premi Blanes
blanes

L’Administració de Loteria
número 3 de Blanes El Follet, va
vendre una sèrie d’un dels 5ès
premis del Sorteig Extraordinari
de Nadal.
El número premiat en el sorteig del 22 de desembre ha estat el
00943. A tenir dos zeros al principi són dels números que molta
gent no considerava “macos”.
Una sèrie són 60.000 euros.
Cada dècim té un premi de 6.000
euros. Segons en Josep Lluís

Els propietaris de l’administració. Foto ACN

Huélamo, el responsable de l’administració, “el premi ha estat
molt repartit”.
Aquesta mateixa administració situada al carrer Sebastià Llorens, a la zona del Mercat i CAP1,
ja va vendre un quart premi l’any
passat. En aquella ocasió va ser
un sol dècim. Enguany també ha
venut un número acabat en 75,
com el segon premi (12.775). El
tenien, entre d’altres, la Policia
Local, Aigües de Blanes i Pastisseria Núria. yy
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Èxit de participació en els tallers del Museu del Mar
Moisés García / Lloret de Mar

Una temporada més, la participació en els tallers infantils del
Museu del Mar de Lloret ha estat
molt elevada. Els més petits de la
casa van poder donar resposta a
diverses qüestions que es van tractar a través de jornades lúdiques i
participatives. Per què sura l’aigua?
Com sorgeix l’arc de Sant Martí?
Per a què serveix i com s’utilitza
una brúixola? Qui eren els ibers?
Com es fa i quina utilitat té una
maqueta de paper? Són algunes de
les incògnites que es van resoldre
al llarg dels darrers dies del 2015.

«Es van programar quatre
activitats, tres al Museu i
una a Can Saragossa»
Durant la primera jornada, el
Museu del Mar va proposar un
taller dedicat a la ciència. Els joves

Un dels tallers del Museu del Mar. Foto M.A. Comas

lloretencs van poder experimentar
amb l’aigua com a element principal i van aprendre a orientar-se
mitjançant l’ús d’una brúixola.
L’endemà, el mateix museu es va

convertir en un recinte màgic en
què els participants van haver de
cercar un conte perdut, enmig
d’un decorat especial i atractiu.
Al tercer dia, les propostes es

van traslladar a Can Saragossa.
Aquest canvi d’escenari era una
de les novetats d’enguany, que
s’ha valorat de manera positiva.
Va ser per dur a terme el taller
d’arqueologia, contextualitzat en
l’època dels ibers. Els nens i nenes van haver de treballar de valent i, fins i tot, es van posar en
la pell d’un arqueòleg. A més, van
aprendre els diferents costums
dels ibers i aspectes relacionats
amb la seva època. L’última de les
activitats, que es va realitzar en el
Museu del Mar, va estar dedicada a les maquetes de paper i va
servir per a conèixer les millors
tècniques d’aquest art. Es va fer a
través de l’exposició de maquetes
dedicada a Xavier Macià, que es
troba en el mateix recinte.
Les propostes, que anaven
adreçades a nens a partir de 6
anys (excepte la jornada de màgia, en què es va baixar el límit

d’edat a 4 anys) van comptar amb
una gran demanda. Les places es
van esgotar dies abans de l’inici
dels tallers i el Museu del Mar va
quedar petit per tanta mainada.
Aquests tallers han estat gratuïts pels menors de 12 anys, que
havien d’anar acompanyats d’un
adult.

«Les places es van exhaurir
dies abans de fer-se les
activitats»
Les activitats no es van aturar i es va posar el punt final durant el cap de setmana següent.
Els joves lloretencs van rebre la
visita del patge de Ses Majestats
els Reis de l’Orient. Aquest va
arribar al Museu del Mar per recollir totes les cartes dels nens i
nenes. De nou, la participació va
ser massiva. yy

La Biblioteca de Lloret programa 18 conta contes
Lloret de Mar

Els conta contes en llengua
anglesa es programen els divendres a la tarda, mentre que els
dissabtes al matí els conta contes
són en llengua catalana o castellana.
La biblioteca de Lloret ha començat el dissabte 9 de gener la
nova temporada del Racó dels
Contes, una activitat d’animació
lectora infantil de la qual en gaudeixen centenars de nens i nenes
al llarg del curs. En total s’han
programat divuit sessions que
s’han previst els dissabtes a les
11.30 h del matí a la sala infantil de la biblioteca. Durant aquest
període també hi haurà dues ses-

sions de conta contes populars en
llengua anglesa. En aquest cas les
sessions seran els divendres a les
18.00 h de la tarda. En ambdós
casos l’activitat consisteix en una
lectura dramatitzada de contes i
històries dirigides exclusivament
a nens i nenes d’entre 3 i 7 anys.

en llengua anglesa, que serà el divendres 19 a les 18.00 h.

Després de les sessions del 9,
16 i 23 de gener, la propera serà
el dissabte dia 30 amb El drac
del riu. Pel febrer han programat Contestoltes (6 de febrer),
B.O.M. (Cuentos de Brujas, Ogros
y Monstruos) (13 de febrer), Emociona’t (20 de febrer) i Un conte,
dos contes, tres contes! (27 de febrer). Durant aquest mes també
s’ha programat un conta contes

Finalment a l’abril, el Racó dels
Contes oferirà un total de sis sessions. La primera Missió Setciències
(2 d’abril), Cuando había gigantes
(9 d’abril), Conta’m Aurèlia, com
eren abans les biblioteques? (16
d’abril), Els Bufamaletes i el Drac
malcuat (23 d’abril) i La Calaixera d’en Peret (30 d’abril). El conta
contes en anglès del mes d’abril
s’ha programat pel dia 29. yy

Pel març hi haurà tres sessions, Qui vol un conte? (5 de
març), Cuentos perdidos (12 de
març) i Les papallones també volen poesia! (19 de març).

Segona sessió 2016. Foto M.A. Comas

La llegenda del Traginer
Lloret de Mar

El veïnat de Les Alegries de
Lloret de Mar ha organitzat com
cada mes de gener una sèrie d’actes per recordar la llegenda del
Traginer. La representació va anar
a càrrec dels actors lloretencs Carme Rodríguez i Marc Bertran.
Aquest any, el traginer anava en
moto en una versió innovadora de
la llegenda.

Aquest any el Traginer anava amb moto. Foto M.A. Comas

El traginer era aquella persona
que segles enrere anava de poble
en poble i es dedicava a transportar bruc, llenya, carbó, teles o
menjar, entre altres. Feia de transportista amb un carro i un cavall.

Al voltant d‘aquesta figura és on
s‘articula la llegenda que explica
la història d‘un traginer que un
vespre tornava a casa seva des de
Vidreres i en passar davant de l‘ermita de les Alegries va veure llum
a dintre. Hi va entrar i va veure que
hi estaven fent missa. Un cop allà li
va estranyar no conèixer a ningú i
també el fet que tots els assistents
anaven vestits de blanc. En arribar
a casa, el traginer va explicar el que
havia vist i li van dir que a les Alegries no hi havia missa. L’endemà
el mossèn li va dir el mateix, que
a aquella hora i a les Alegries, de
missa no se n’hi havia fet cap.
Segons el president del veïnat

de Les Alegries, Josep Carreras,
“La Festa del Traginer és una de
les festes més tradicionals de Lloret, tant pel tipisme que l’envolta
com pel caràcter popular de totes
les activitats que s’hi programen.
Aquesta festa es representa al municipi des de fa molts anys i és una
tradició molt arrelada”.
A més de recordar la llegenda,
hi va haver xocolatada, sardanes,
missa, jocs infantils i el sorteig de
12 lots de productes de la terra.
L’ermita de les Alegries és la més
antiga del municipi. Aquests actes
es fan sempre el segon diumenge
de gener. yy
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Llegir Whitman
blanes

Èxit de lectors i de públic en
l’acte organitzat per Lletraminúscula a la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Blanes. Una vintena de
lectors van acostar l’obra d’aquest
poeta llegint fragments de Fulles d’herba, concretament dels
apartats: Dedicatòries, Salpar de
Paumanok i Cant de mi mateix,
“poemari que resumeix tot el que
el poeta representa, tot el que el
poeta pensava i tot el que ens va
deixar com a llegat”, segons explicaven els introductors de l’acte
literari, Montserrat Soliva i Joan
Sureda.
Walter “Walt” Whitman
(West Hills, Nova York, 31 de
maig del 1819 - Camden, Nova
Jersey, 26 de març del 1892) és
considerat un dels poetes més

influents nascuts als Estats Units.
Amb una obra que s‘ha traduït
a més de 30 idiomes, se sol acceptar que Whitman inventa la
literatura contemporània americana com a gènere. Abandona
les rígides estructures rítmiques i
mètriques de la poesia europea i
adopta un estil de vers lliure que
reprodueix d‘una manera escaient la seva visió filosòfica, segons la qual Amèrica estava destinada a reinventar el món com a
alliberador de l‘esperit humà. Va
aprofundir en les dualitats existencials de l‘individu i el cosmos,
la interioritat de l‘ésser humà en
consonància amb la pluralitat de
l‘univers.
La seva obra més famosa és
Leaves of Grass (traducció catalana: Fulles d‘herba), que va con-

Lectors de Whitman. Foto Yoyo

tinuar revisant i modificant fins
a la mort. Un grup de poemes
d‘aquest recull sobre la Guerra

Civil americana se solen publicar
per separat amb el títol DrumTaps (Cops de tambor). En l’acte

organitzat per Lletraminúscula
es va llegir la traducció de Jaume
Cristòfol Pons Alorda. yy

Acte a benefici de la Fundació Josep Carreras
blanes

L’artista blanenc Joan Gaitán
Bruget ha programat pel diumenge 28 de febrer al Teatre

Municipal la presentació d’un
catàleg d’art amb la seva obra.
L’objectiu, recollir diners per a
la Fundació Josep Carreras que

lluita contra la leucèmia. L’octubre de 2014 ja va fer una presentació de la Fundació i va vendre
litografies de les seves obres amb
la mateixa finalitat.
L’acte del 28 de febrer es farà
al Teatre, serà presentat per Salvador Roca i comptarà amb l’actuació de la cantant Ruth Cerdán
acompanyada a la guitarra per
Joan Vissi. Començarà a les 11 h.
El catàleg que es presentarà
té 52 pàgines i recull les obres
de Gaitán: escultures, pintures,
fotografia, cartells publicitaris...
Com a compensació pel catàleg,
els assistents podran col·laborar
amb 20 euros amb la Fundació
Josep Carreras.

Joan Gaitán, organitzador de l’acte. Foto Yoyo

“La leucèmia és una malaltia

que pot afectar tothom i que és
especialment greu quan el malalt
és una criatura”, apunta Gaitán.
Aquesta és la carta que recentment ha rebut Joan Gaitán,
d’una mare amb una filla afectada de leucèmia:
“Em dic Anna i tinc una nena
de tres anys que es diu Abril. Fins
avui la seva vida i la nostra no
han estat com haguéssim pogut
imaginar. En comptes d‘aprendre a caminar jugant amb altres
nens a la llar d’infants ha hagut
de créixer entre gota a gota, puncions i quimioteràpia. A la meva
filla li van diagnosticar leucèmia
amb només cinc mesos de vida
i amb poc menys d‘un any es va
sotmetre a un trasplantament de
medul·la òssia procedent d‘un

Rialles programa 5 nous espectacles
blanes

El primer espectacle de rialles
del 2016 (dia 17 de gener) ha estat de màgia hi ha anat a càrrec
d’Enric Magoo. Portava per títol
“El rodamón, un viatge màgic”.
També per aquest mes de gener, concretament el diumenge
31, hi ha previst un musical amb
pallassos amb Dreams Teatre, “La
rateta que fregava amb “motxo”
l’escaleta”.
El mes de febrer hi ha dues
noves propostes: “La caputxeta
i el llop”, dia 14; i “Circ Cabaret,
Armando Rissoto”, dia 20.

El trimestre i la temporada es
tancarà el 13 de març amb la companyia Samfaina de colors i “Els
tres porquets es caguen de por”.

públic en va sortir molt satisfet
“Hi va haver una molt bona entrada. Els espectadors van sortir
molt sorpresos amb els actors”.

Segons explica Maria del Vilar
Puig, portaveu de Rialles-Blanes,
“els contes són tradicionals, però
amb versions renovades i actuals”.

Els espectacles es fan al Teatre de Blanes els diumenges a 2/4
de sis de la tarda. Rialles ofereix
descomptes per la compra de tres
espectacles o per a famílies nombroses.

Abans del parèntesi nadalenc,
van ser els mateixos components
de Rialles els que van protagonitzar un espectacle “Contes de
Nadal”.
Maria del Vilar Puig destaca
que el teatre es va omplir i que el

Rialles ofereix la seva programació a Blanes des de fa 33 anys.
Va començar al Centre Catòlic,
va continuar a l’Esbarjo Parroquial i ara té la seva seu al Teatre
Municipal. yy

Màgia per començar el 2016. Foto Yoyo

donant americà localitzat per la
Fundació Josep Carreras.
No ens podem queixar. Hem
tingut una gran oportunitat de
curació, l’Abril ha lluitat com
una campiona i ja es troba molt
millor. Poc a poc, sempre seguim
endavant.
Amb aquestes imatges volia
compartir amb tu com l’Abril ha
celebrat el seu primer i el seu segon “cumplevida”. Ja fa dos anys
que vivim el dia del trasplantament de medul·la òssia d‘una
manera molt important, és el dia
que va tornar a néixer”.
Segons Gaitán, “per ajudar
infants com l’Abril, val la pena
organitzar activitats com la del
dia 28”. yy
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Joves per la Convivència
alt maresme

L‘objectiu del II Fòrum de la
Xarxa de Joves per la Convivència
a l’Alt Maresme és promocionar la
convivència intercultural al territori per combatre la xenofòbia
mitjançant la creació d‘espais de
trobada basats en el respecte, el
coneixement mutu i el diàleg intercultural. La trobada de més

de 250 participants s’ha celebrat
aquest gener a Pineda de Mar.
Aquest ha estat l‘acte final d‘un
projecte en el qual participen els
instituts Euclides i Joan Coromines i l‘Espai Jove de Pineda,
l‘Institut Bisbe Sivilla, l‘Escola Pia
i l‘Escola Freta de Calella i l‘Institut Lluís Companys i el centre jove

S+J de Tordera, així com la Fundació El Molí d‘en Puigvert de Palafolls per a la inserció laboral de
les persones amb malaltia mental.
Durant els mesos de novembre i desembre, diversos grups de
joves van crear accions que s’han
posat en comú durant la celebració de la jornada a l’escenari
del Centre Cultural i Recreatiu.
Aquestes accions diverses eren:
performance musical, vídeo, flashmob i actuacions de rap i de dansa,
entre d‘altres. Uns 250 alumnes,
professors i regidors dels municipis participants van assistir a
l’acte.
El II Fòrum de la Xarxa de
Joves per la Convivència a l‘Alt
Maresme està organitzat pel Programa Intermunicipal d‘Immigració de Calella, Pineda de Mar
i Tordera. yy

Una de les actuacions al CCR. Foto Yoyo

Novetats a la Fira Mercat del
Ram de Tordera

Àrea lúdica de la Fira del 2015. Foto Jordi Ciurana
tordera

Tordera acollirà el 18, 19 i 20
de març la 39a edició de la Fira
Mercat del Ram al Parc Prudenci
Bertrana.
Aquest any, amb la nova direcció encapçalada pel regidor
de Promoció Econòmica i Ocupació, Marc Unió, la Fira prendrà
una nova línia estratègica amb la
que es proposa el desenvolupament de projectes que dinamitzin
socioeconòmicament el territori
local. La Fira es recolzarà en base
a la qualitat de vida i la responsabilitat social per tal de contribuir
a un creixement econòmic i social sostenible: “VIURE BÉ, GUANYA EN QUALITAT DE VIDA“.
Enguany es planteja una Fira
que sigui un reflex dels valors del
municipi, que sigui un concepte
amb qualitat social, dotat d’un

component sensible, cultural, lúdic i esportiu que beneficiï tot el
poble. Des d’aquest punt vista es
planteja un concepte de Fira que
vol posar en pràctica la responsabilitat social municipal, és a dir,
de quina manera el municipi pot
fer coses que reverteixin directa
o indirectament a tots els ciutadans amb la implicació de tots els
agents socioeconòmics.
La Fira 2016 girarà entorn els
següents eixos:
Gastronomia, la importància de menjar bé, menjar sa i la
compra responsable. Prendrà
especial rellevància en aquest
sector la Fira de la Brasa, on les
verdures i la carn de Tordera seran protagonistes.
Esport i salut. Tordera compta amb un immillorable entorn
natural per a la pràctica de l‘es-

port a l‘aire lliure. La Fira d‘aquest
any vol aprofitar aquesta potencialitat per tal que l‘esport i la salut
prenguin un paper protagonista.
Natura i territori. El municipi té el riu Tordera i el parc
Montnegre Corredor, un entorn
privilegiat per visitar i per gaudir
en família mitjançant la pràctica de l’esport, la contemplació i
observació de la natura (senderisme, running, btt, passejades a
cavall, etc.) o fent una estada en
qualsevol de les seves possibilitats d’allotjament.
Pertinença de poble, la importància de la participació
ciutadana. Mitjançant l‘agroalimentació, l’esport i el territori cal
recuperar el sentiment de pertinença de poble que la Fira Mercat del Ram ha generat al llarg
dels anys. yy
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Projecte de substitució del “Pont Verd”

Ara només es pot utilitzar la rampa. Foto Yoyo
blanes

A causa de l’estat de degradació avançat que pateixen les escales del pont que hi ha a la GI-682
(carretera de Blanes a Lloret) a
l’alçada de Mas Borinot, la Generalitat ha comunicat que pro-

cedeix a deixar-les fora de servei
per major seguretat. Mentrestant,
per creuar la Carretera d’Accés a
la Costa Brava, els vianants podran utilitzar les rampes d’accés
que hi ha a totes dues bandes del
pont, que no queda tancat.

«Ara fa un any,
veïns i partits
polítics no van veure
clara la demolició
del pont»

Protecció i preocupació per
l’antiga SAFA
blanes

Blanes protegeix sis elements
de l’antiga Safa per la seva importància industrial, social i històrica.
Ara fa 11 mesos es van suspendre les llicències d’obres per poder
definir els elements a protegir. Els
elements protegits són: les xemeneies de fibrana i calderes, les dues
façanes principals de les naus de fi-

latura, el pas cobert, els barracons
antics de la plaça central i l’edifici
conegut com “l’hotelet” del Racó
Groc. Amb aquest acord de ple, el
que no s’han modificat són els usos
dels terrenys, un tema que s’haurà
de resoldre amb la modificació del
POUM que s’està plantejant.

dors van exposar la seva preocupació pel futur de l’empresa. Actualment hi ha en marxa un ERE que
afecta una trentena de persones de
la filatura per un termini màxim de
dos anys. També s’ha posat en marxa un nou horari, en aquest cas,
sense el vistiplau dels treballadors.

En el decurs del debat sobre els
elements a protegir, diversos regi-

Sergio Atalaya de C’s, recordava que “l’antiga SAFA va començar
l’activitat el 1925 i ha superat diverses crisis per la qualitat del seu
producte. Segons els treballadors
és rentable però tot fa pensar que
els actuals propietaris no es volen
dedicar bàsicament a tasques industrials”.

Imatge de dues xemeneies de l’antiga SAFA. Foto Yoyo

Paral·lelament a aquesta mesura, la Direcció General d’Infraestructures ha aprovat l’ordre
d’estudi d’un projecte per substituir la passarel·la per un pas
de vianants a nivell de carretera
que es completarà amb una regulació semafòrica. D’altra banda, de manera simultània i com
a alternativa a l’enderroc del pas,
el govern català també ha informat que analitzarà la possibilitat
de dedicar una partida econòmica al manteniment de les escales, tot i que seria per garantir
un període mínim d’entre un o
dos anys més.

Industrial, i l’altre els barris del
Control-Horta de La Perla i Mas
Enlaire amb els de Ca la Guidó i
Mas Carolet.

«Una solució provisional
passaria per arreglar les
escales»

L’Ajuntament de Blanes va
consultar llavors aquesta opció
alternativa amb les entitats veïnals dels principals barris afectats per la mesura. També ho va
fer amb els grups polítics que
tenien representació municipal
en aquells moments, sense que
s’arribés a una conclusió definitiva, tot i que l‘opció majoritària era contrària a la mesura de
treure el pont. La proposta que
va fer la Generalitat ja contemplava la substitució de l’estructura per un pas de vianants regulat amb semàfors. yy

Actualment, per travessar
a peu la Carretera d’Accés a la
Costa Brava d’un costat a l’altre
al seu pas pel terme municipal
de Blanes només hi ha tres infraestructures per garantir la
seguretat dels vianants. A banda
del Pont Verd, hi ha dos passos soterrats. Un d’ells connecta el barri de Mas Florit amb el
carrer Mas Vaixeller, a la Zona

L’any passat, després de
detectar-se l’estat de deteriorament que començaven a patir les escales d’accés al pont,
l’Ajuntament de Blanes es va
posar en contacte amb la delegació de la Generalitat a Girona
per demanar-los una solució.
Després d’analitzar la situació
en què es trobaven, el govern
català va plantejar com una primera possibilitat la demolició
de l’estructura.

Concert d’Any Nou

VBella Banda & Diego Cortés. Foto Aj. Blanes
blanes

Concert a ritme de swing, nadales i la màgia de Diego Cortés
per encetar el nou any a Blanes.

Víctor Catalan, d’EUiA-ICV,
també va mostrar la seva preocupació per les intencions dels actuals propietaris, “no són industrials
del tèxtil com fins ara. Són uns especuladors financers”.

Per vuitena edició consecutiva, la VBella Banda de Blanes ha
protagonitzat el Concert d’Any
Nou, que enguany ha tingut com
a convidat d’excepció el guitarrista
internacional Diego Cortés. Hi va
haver swing i nadales amb la complicitat del reconegut guitarrista.

Pepa Celaya, regidora d’Urbanisme, destacava que el futur
de l’activitat no depèn de l’Ajuntament tot i que sempre ha fet i
farà costat als treballadors amb
l’objectiu de mantenir els llocs de
treball. yy

Fundada l’any 2006, la VBella Banda de Blanes va suposar el
retrobament d’antics músics de
la Banda del Col·legi Santa Maria
–que precisament aquests mesos
està celebrant el 50è aniversari–,
fet al qual al·ludeix el seu nom.

Amb el projecte de tornar a gaudir de la música i de la companyia de vells amics, la formació
musical ja té acostumat el públic
a que gaudeixin d’una música vibrant i plena de matisos.
A finals del proper mes de
maig, la VBella Banda té previst
celebrar els seus primers 10 anys
de vida amb una sèrie d’activitats que es concentraran durant
un cap de setmana. De moment,
encara no han fet públic en què
consistirà aquesta celebració
del desè aniversari, però el què
si prometen els seus músics és
que, una vegada més, oferiran
una vetllada inoblidable, amb
el swing i el jazz com a teló de
fons. yy
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Els objectius de Mullera i Blanco per al 2016
ció per no passar un control antidopatge.

Moisés García - lloret de mar

Els dos atletes més destacats
de Lloret de Mar afronten un
2016 ple de reptes. D’una banda,
Mullera prepara la temporada
enmig d’una polèmica sanció que
l’ha deixat, de manera temporal,
sense la condició d’atleta d’alt
nivell. D’altra banda, Blanco segueix compaginant la competició
amb l’organització de curses amb
la marca La Sansi.
Àngel Mullera ha hagut de començar aquest 2016 defensant-se
d’una resolució del Consell Superior de l’Esport que l’hi ha costat,
de moment, la seva condició d’atleta d’alt nivell. Es tracta d’una
sanció que s’ha imposat per una
infracció en matèria de dopatge.
El corredor lloretenc ha assegurat
que mai s’ha negat a realitzar cap
control i que sempre ha actuat
d’acord amb la normativa. Considera que és una sanció injusta i,
per aquest motiu, ja ha interposat
un recurs contenciós-administratiu.
Aquesta sanció arriba després
d’un 2015 en què l’atleta ha estat
fora de combat des de l’estiu per
una pubàlgia. El corredor es va
perdre el Campionat d’Espanya.

José Luis Blanco fa una valoració positiva d’un any 2015 en què
ha estat pare. En l’àmbit esportiu,
durant el curs passat, malgrat les
lesions, va aconseguir 4 medalles
d’or al Mundial Màster i va obtenir
el rècord d’Espanya a la prova dels
3.000 metres obstacles (8’39’’),
per a majors de 40 anys. A més,
l’atleta ha seguit endavant amb la
seva activitat organitzativa d’esdeveniments de renom com, per
exemple, les populars curses de la
Mercè o la dels Nassos.
Però Blanco no es conforma.
Vol més. Per aquest 2016, l’atleta intentarà tornar a batre el rècord d’Espanya en l’especialitat
dels 3.000 metres obstacles per a
majors de 40 anys. A més, espera
arribar a la xifra de 50.000 participants en el total de les curses de
La Sansi.

Blanco i Mullera. Foto M.A. Comas

Tot i així, va aconseguir fer la
marca mínima a la Diamond League (8’27’’), i va assolir l’objectiu
marcat de finalitzar entre els 25
primers del Campionat d’Espanya de Cros.

Ara Mullera espera un millor 2016 i ja ha iniciat els entrenaments per tal d’arribar en les
millors condicions a les proves
previstes. En el calendari del nou
curs, el lloretenc té una cita des-

tacada: els Jocs Olímpics de Rio,
al Brasil, que es disputaran durant el mes d’agost. Abans, el 24
de juliol, se celebrarà el Campionat d’Espanya. En tot cas, abans
haurà d’aclarir el tema de la san-

José Luis Blanco i Àngel Mullera van tancar l’any participant
en la Cursa Solidària de Nadal
de Lloret de Mar. Blanco va ser el
guanyador i Mullera va participar
fent de llebre, a causa de les seves
molèsties. yy

Novetats de la marca Blanes X Runners
blanes

L’any passat, l’Ajuntament de
Blanes i les tres entitats que es
dediquen a disciplines relacionades amb l’atletisme, el triatló, les
caminades i el senderisme van
decidir unir esforços per impulsar
la vila marinera com un territori
que atregui els amants d’aquestes
modalitats esportives. La nova
marca, creada amb el recolzament
del Club Triatló Blanes, el Centre
Excursionista Blanes i el Grup
Fondistes Blanes, representa totes
les activitats que es fan en aquestes
modalitats.

locals de Blanes i mostrarà en un
mapa tant el traçat com els elements més atractius que es troben
en aquest itinerari. També s’utilitzarà senyalització direccional
per indicar a l’usuari quins són els
punts d’interès propers, així com

Seguint aquesta línia, una altra incorporació que en aquest
cas serà visible en tots i cadascun
dels esdeveniments inclosos a
Blanes X Runners, serà la utilització d’una cinta balisa corporativa
amb el seu nom per donar-li més

visibilitat a la marca. També s’està
treballant en la possibilitat que a
principis d’estiu s’organitzi la Festa Blanes X Runners, un esdeveniment corporatiu que representi
i aplegui als practicants d’aquestes disciplines esportives a l’aire
lliure i que promogui el municipi
com a territori per a corredors.
Calendari:
El programa d’aquest any ha
començat el 17 de gener, amb la
XXVIII Cursa Mar i Murtra, que
inclou dues opcions: cobrir la distància de mitja marató (20 km),
o bé una altra de més assequible
(10 km). Al febrer hi haurà la V
Duatló Ciutat Esportiva Blanes; a
l’abril el XI Cross Escolar, la XXV
Ruta de les Ermites i el V Triatló Vila de Blanes; i al maig el III
Trail Selva Marítima, de 22 km.

Una de les principals novetats
previstes per aquest 2016 és la
senyalització de les rutes que segueixen tres de les competicions
que s’organitzen: la Caminada de
la Nit de Sant Bonós (que enguany
tindrà lloc el 20 d’agost); la Ruta
de les Ermites (el 17 d’abril); i la
Cursa Mar i Murtra (que s’ha fet
aquest mes de gener). La senyalització horitzontal consistirà en
marques de seguiment, mentre
que la senyalització vertical se situarà en els respectius punts d’inici i els llocs de pas que es troben
en el recorregut.
S’instal·laran plafons de punts
d’inici que donaran informació
específica dels diferents senders

a quina distància es troben. Per la
seva banda, la ruta que se segueix
per fer la Caminada de la Nit de
Sant Bonós s’indicarà per estampació sobre les voreres i paviment
durant el recorregut, per distingir-la de la senyalització vial.

Sortida de la Mar i Murtra 2016. Foto Yoyo

Entrant ja en el període estiuenc, al juny es disputarà la
IV Escalada Sant Joan amb 666
esglaons; a l’agost la 74a Travessia Popular del Port, la XXXIV
Caminada Popular Nit de Sant
Bonós i el VIII Aquatló Popular.
Per últim, el calendari de Blanes
X Runners finalitzarà amb la VII
Passafred, que compta amb dues
possibilitats de recorregut: 21 km
i 12 km. yy
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Doblet dels germans Pujol Belmonte
En Guillem i en Ricard van
ocupar les dues primeres posicions a la Copa de Nadal del passat
25 de desembre.

les grans promeses de la natació
catalana. Van completar el podi
masculí el seu germà, Ricard Pujol,
i el deu vegades campió de la prova
–rècord absolut–, Dani Serra.

Guillem Pujol i Anna Godoy
van ser els guanyadors de la 106a
edició de la prova tradicional del
port de Barcelona que va aplegar
350 participants que van gaudir
d‘una aigua força més calenta
–15 graus– del que és habitual en
aquestes dates i que van completar
un recorregut de 200 metres.

Anna Godoy, del Club Natació Barcelona, va batre la vigent
campiona, Aida Beltran, gairebé
a la línia d‘arribada, i va reeditar
un títol que ja havia obtingut els
anys 2009, 2011 i 2012. Godoy es
va revenjar de la seva rival després
d‘haver acabat en la segona posició la prova del 2014.

Tal i com explicava Pujol a La
Marina de setembre, “el meu objectiu seria formar part del relleu
de 4x200 lliures. El 2015 he aconseguit la sisena millor marca en
aquesta distància. L’objectiu pel
2016 és ser dels quatre primers i
poder anar als Jocs”, assegurava.
Els seu objectiu inicial eren els
jocs del 2020, però si es pot avançar quatre anys, molt millor.

Pujol (CN Mataró), de només
18 anys, va repetir el triomf que havia obtingut en l‘edició de l‘any passat i va demostrar perquè és una de

Per Guillem Pujol aquesta victòria ha estat la millor manera de
tancar el 2015 i començar el nou
any. El seu objectiu, aconseguir

Guillem Pujol fa quatre anys
que resideix al CAR de Sant Cugat. El passat mes de setembre va
començar a estudiar Periodisme. yy

BLANES - barcelona

una plaça pels Jocs Olímpics de
Rio de Janeiro (Brasil), del proper
mes d’agost.

Els germans Pujol amb Dani Serra. Foto cedida per G. Pujol

Primer bany de l’any a Lloret de Mar
lloret de mar

Enguany s’ha arribat a la 22a
edició. Tot va començar el 1995
per reclamar una piscina municipal coberta. Ara, un cop assolida
la instal·lació, l’acte es manté com
una festa.
Francesc Marqués, portaveu
de l’organització, explica que ha
canviat el nombre de participants i
els objectius, “la primera edició hi
va haver 13 banyistes. L’any passat,
162 i l’any amb més participació,
el 2012, 199. Els objectius també
han canviat de reivindicació s’ha
passat a una festa”.
Marqués explica perquè es fa
el segon diumenge de gener i no
el primer dia de l’any com a mol-

Ambient fred a dins i fora de l’aigua. Foto M.A. Comas

Cursa solidària
lloret de mar

Èxit de participació a la Cursa Solidària de Lloret de Mar. 3
euros de cada inscripció s’han
dedicat a la Marató de TV3. El
recorregut, com cada any, de
5 Km pel centre de la vila. José
Luis Blanco va guanyar en categoria masculina seguit d’Edgars

Sumkis i Buba Sabaly. En categoria femenina la victòria va ser
per a Anna Quílez seguida d’Ïa
Vidal Soler i Anna Carrion. A les
pistes d’atletisme hi va haver les
curses infantils i a la Font de la
Kaikuta, activitats complementàries organitzades pels veïns del
Rieral. yy

Grand Prix de Vela
BLANES

El francès Sylvain Notonier
s‘ha proclamat vencedor absolut de l‘International Grand Prix
Vila de Blanes en ser el regatista
més regular de tot el trofeu a la
flota on més participants han finalitzat les regates, en el seu cas
la classe Europa.
La classificació general de
la classe 420 ha estat dominada
per la parella formada per Marta Torner / Enrique Mir del CN
Port d‘Aro (10 punts), seguits
pels alemanys Daniel Goettlich
/ Linus Klasen (11 punts) i Alex
Bru / Max Urquizo del CN el
Balis (18 punts).

Podi masculí. Foto M.A. Comas

La climatologia, com és habitual, va marcar el desenvolupament de les jornades de competició. yy

Guanyador 2016. Foto J. Mussoll i P. Soler

tes poblacions, “El jovent venia
sense dormir i després d’una nit
de gresca. Per raons de seguretat
es va decidir que no coincidís amb
el primer dia del nou any”. Aquest
any, però, el segon diumenge del
nou any hi havia un fort temporal
i el bany es va ajornar set dies també, per raons de seguretat.
El moment més delicat és el de
tirar-se a l’aigua, “Són 30 segons
en què no pares de cridar”. Al sortir també cal tenir precaució de no
agafar fred, apunta Marqués.
La inscripció, que es fa el mateix dia, és gratuïta. Els organitzadors, però, demanen una aportació voluntària per poder mantenir
la festa. yy
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salut

Per què hi ha pares que no volen vacunar als
seus fills?
Dr. Josep Marès Bermúdez
Pediatre
@maresjosep
www.ipmaresriera.cat

A

fortunadament la gran
majoria de les famílies
volen protegir els seus
fills davant les infeccions que les
vacunes prevenen i accepten que
aquests rebin les vacunes recomanades en els calendaris infantils de vacunació. Però també
és cert que cada cop més hi ha
famílies reticents a la vacunació
dels seus fills. Els motius adduïts
per aquestes famílies són diversos i es basen des de conviccions
personals o filosòfiques de determinats estils de vida, naturistes o fonamentats en medicines
alternatives, a posicions molt
més planeres en la que els pares
solament manifesten una gran
preocupació per la salut i la seguretat del seu fill. És en aquest
darrer context en el que es barregen determinats aspectes contradictoris com són garantir la
millor protecció de la salut però
evitar els riscos que podrien pro-

Ventreteniments

duir les vacunes. En aquest punt
les famílies balancegen creences,
experiències pròpies o familiars,
recels, desconfiança, però sobretot molta informació sovint de
fons no validada, inadequada, incompleta, interessada o esbiaixada... que pot portar a una decisió
totalment oposada a la desitjada:
deixar al seu fill en un major risc
pel fet de no vacunar-lo.
L’única raó per la que ens vacunem és per por. Per por a patir
malalties greus que poden generar seqüeles o fins i tot produir
la mort. En tenim exemples recents a casa nostra amb nens que
han mort per tos ferina, diftèria,
meningitis o que han presentat
complicacions greus per xarampió o varicel·la. I és que les vacunes van dirigides a totes aquestes
malalties potencialment greus
amb major o menor grau, malalties que s’han reduït gràcies a la
vacunació al nostre medi, però
que en absolut estan eradicades,
i que reemergeixen quan algunes
persones deixen de vacunar-se,
posant-nos a tots en risc. Ens podem oblidar de les malalties, però
elles no s’obliden de nosaltres.

La raó per la que no ens volem
vacunar també és per por. Per por
als efectes adversos de les vacunes. També alguns pares creuen
que les vacunes sobrecarreguen
el sistema immunitari del seu fill,
o creuen que és millor passar les
malalties infantils considerades
erròniament com a “benignes”,
o fins i tot témer que les vacunes
puguin produir autisme, associació atribuïda de forma fraudulenta per un investigador amb interessos econòmics, causalitat que
s’ha pogut descartar afortunadament amb absoluta certesa, i que
malauradament ha deixat en risc
a molts nens que no es varen vacunar per aquesta por.
Les vacunes actuals tenen un
perfil de seguretat absolutament
favorable. Tot i així les vacunes
poden tenir efectes adversos,
habitualment lleus, tolerables i
acceptables, i les reaccions més
greus són molt infreqüents i
degudes habitualment a una reacció al·lèrgica que es pot prevenir, tractar i resoldre. Encara
molt més excepcionalment es
pot produir un efecte advers de
més gravetat, però en tot cas

amb moltíssima menys freqüència que les conseqüències greus,
complicacions i mortalitat que
la malaltia que la vacuna evita.
Aquest és el concepte de seguretat: el quocient benefici/risc de
la vacunació és indiscutiblement
favorable, i només si una vacuna compleix aquest perfil és re-

comanada a la població: primun
non nocere.
Aclarit aquest punt només hi ha
una raó per la que algunes famílies rebutgen vacunar els seus
fills: la creença que actualment
no hi ha risc de patir les malalties que les vacunes prevenen.
Greu error. yy

Propostes de Jep Ferrer. wwwcrucigramaexpres.cat
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l’agenda

blanes. GENER / febrer
Fins al 31 de gener
Exposició
La Cooperació a Blanes
Sala María Luisa García Tornel
Dia 28 de gener
Setmana per la Pau
Lectura del manifest
commemoratiu
Passeig de Dintre
18.30 h
Hora del conte
Biblioteca Comarcal . 18 h
Arts i oficis a la vila
de Blanes
L’Arcada, galeria d’art
Primer Casino. 20.20 h
DIA 29 de gener
Setmana per la Pau
Hora del conte (18 h)
120 dies a cor obert (19 h)
Biblioteca Comarcal
Dia 31 de gener
Rialles
Dreams Teatre presenta el
musical “La rateta que fregava
amb “motxo” l’escaleta”
Teatre Municipal
17.30 h
De l’1 al 14
Mostra sobre el Carnaval
a Blanes
Casa Oms (Carrer Ample)
DIA 2 i 16
Àgora Jove, laboratori
de pensament crític per a
joves a partir de 15 anys.
Biblioteca Jove
18 h
Dia 4
DIJOUS DE LLETRES I MOTS
(tertúlia literària per a adults):
Subllum de Màrius Sampere.
Biblioteca Comarcal
20 h
Dia 5
Hora del conte en anglès
Biblioteca Comarcal
18 h
Dia 6
Arribada del Rei
Carnestoltes
Tarda. Concurs de disfresses
infaltils

Nascuts per Llegir:
Contes i tresors per a
nadons, amb l’Alma i la
mar de contes.
Biblioteca Comarcal
10.30 h
Dia 11
Club de Lectura Infantil
Biblioteca Comarcal
17 h
Dia 13
Celebració del Dia
Mundial de la Ràdio
Biblioteca Comarcal
Dia 14
RIALLES.
Teatre: “la caputxeta i el llop”.
Companyia: Magatzem d’Ars
Teatre de Blanes
17.30 h
Dia 16
Aula Blanes: L’adolescent
i l’adult. Com es tracten?
amb el Dr. Toni Muñoz.
Biblioteca Comarcal
20 h
Dia 19
TALLER DE PA
Associació Celíacs de Catalunya
Centre Cívic Can Borell
De 19 a 20.30 h

LLORET. GENER / febrer
Dia 30 de gener
Racó dels contes
Biblioteca · 11.30 h

- Pg. Verdaguer, Pg. Agustí Font
- Av. Just Marlès
- Av. Rieral, Passeig Maritim · 16 h

CONCERT D’HAVANERES I
CANÇONS DE LLORET Casa
Cultura. Sala Polivalent · 12 h

Dia 31 de gener
Tirada a l’art
Es Trajo d’en Rainè · 8 h

BALL DE LES DONES
Auditori Gran Casino Costa Brava ·
23.30 h

Del 1 al 5
JOCS OLÍMPICS ESCOLA
ÀNGELS ALEMANY
Pavelló Esport Municipal

dia 7
CARNAVAL 2016

dia 18
CINE CLUB ADLER:
“SOBRE LA MARXA”
Teatre de Lloret · 21h

dia 4
RECITAL DE POESIA
“JOAN VINUESA”
Casa Cultura. Sala Polivalent · 20 h
CINE CLUB ADLER:
“VICTORIA”
Teatre de Lloret · 21 h
dia 5
CARNAVAL 2016
ARRIBADA DEL CARNESTOLTES
Plaça de la Vila. Centre · 19-21 h
CONCURS DE DISFRESSES
AL LLOC DE TREBALL
Diferents indrets públics
i locals comercials · 10-19 h

BALL I LLIURAMENT DE PREMIS
Auditori del Gran Casino Costa
Brava · 23 h

CONFERÈNCIA:
“L´HERÀLDICA CÍVICA A LA
COMARCA DE LA SELVA”
Club Marina Casinet
20 h

dia 10
CARNAVAL 2016
POPULAR I TÍPIC ENTERRAMENT
DE LA SARDINA
Centre de la Vila · 20 h

dia 20
El RACÓ DELS CONTES:
“EMOCIONA’T”
Biblioteca Plaça Pere Torrent, 1
11.30 h

dia 11
CONFERÈNCIA: “SALVADOR
DALÍ, ESCRIPTOR”
Casa de la Cultura. Sala Polivalent
20 h

FIRA ALIMENTÀRIA DE
PRODUCTES ARTESANS
Plaça de la Vila · 9-20 h

Club de Lectura Juvenil
Biblioteca Comarcal

dia 21
APLEC DELS PERDONS
CAMINADA A SANTA CRISTINA.
ARROSSADA POPULAR
SARDANES
Plaça de la Vila · 9-18 h

Dia 21
V DUATLÓ CIUTAT ESPORTIVA
BLANES
Ciutat Esportiva Blanes
10 h

FIRA MERCAT DE BROCANTERS I
COL·LECCIONISTES TROBADA
VEHICLES CLÀSSICS
Plaça Pere Torrent · 9-14 h

Dies 27 i 28
REGATES. XXXV VILA BLANES
CREUER
Club Vela Blanes
dia 28
RIALLES
Titelles: “Circ cabaret, armando
rissotto” Companyia: Txo Titelles
Teatre
17.30 h
Copa Espanya Equips i
Grups de Twirling
Ciutat Esportiva Blanes
CICLE DE CONFERÈNCIES AL
Primer casino
Arts i oficis a la vila de
Blanes (De 20.20 a 21.45 h)

dia 5
CONFERÈNCIA I AUDICIÓ
DE SALVADOR BROTONS I
NEUS DALMAU
Casa Cultura. Sala Polivalent · 20 h
dia 6
El RACÓ DELS CONTES:
“CONTESTOLTES”
Biblioteca. Plaça Pere Torrent, 1
11.30 h

Dia 4: Mayte Vieta, escultures
en moviment

FIRA D’ARTICLES DE SEGONA
MÀ “La Ganga”
Avinguda Catalunya – La Plantera
De 09.30 a 14 h

Dia 7: Miquel Romera i Àngels
Merino, LEGO, més que una afició.

dia 6
CARNAVAL 2016

Dia 18: d’Foc, taller de joies

Dia 10
Carnaval 2016
Enterrament de la sardina

Dia 25: Ana, foto estudi

DISFRESSES AL CARRER
Centre de la Vila · 11-13.30 h

Amics del Casino: 11 h

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE BLANES

CANTADA POPULAR
D’HAVANERES. TALLERS
Museu del Mar · 18-20 h
CONCERT DELS PERDONS
Església de Sant Romà · 20 h

dia 6
CANTADA POPULAR
D’HAVANERES. TALLERS
Museu del Mar · 18-20 h

dia 7
Rua de Carnestoltes
Inici: Plaça Escorxador 17 h
Final: Plaça dels Països Catalans

RUA CARNAVAL
- Pg. Camprodon i Arrieta
- Pg. Verdaguer, Pg. Agustí Font
- Av. Just Marlès
- Av. Rieral, Passeig Maritim · 12 h

dia 19
El RACÓ DELS CONTES:
CONTES POPULARS EN ANGLÈS
Biblioteca Plaça Pere Torrent, 1
18 h

RUA CARNAVAL
- Pg. Camprodon i Arrieta

dies 12, 13 i 14
I Fira Multicultural
lloretenca
Al recinte del teatre en motiu de
l’agermanament de la Peña del
Graná, los pueblos de Illora i la
Asociación Cultural Extremeña de
Lloret de Mar
dia 12
CONFERÈNCIA:
“CENTENARI DEL BISBE
TORRES I BAGES”
Sala Club Marina Casinet · 20 h
Del 12 al 14
FIRA MULTICULTURAL
LLORETENCA
Plaça Germinal Ros
dia 13
El RACÓ DELS CONTES:
“B.O.M (CUENTOS DE BRUJAS,
OGROS Y MONTRUOS)”
Biblioteca Plaça Pere Torrent, 1
11.30 h

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

El RACÓ DELS CONTES:
“LA BARRAQUETA D’HIVERN”
Biblioteca Plaça Pere Torrent, 1
11.30 h
dia 27
LLORET STREET SHOPPING
Centre Vila · 10-20 h
El RACÓ DELS CONTES:
“LA BARRAQUETA D’HIVERN”
Biblioteca Plaça Pere Torrent, 1
11.30 h
XII FESTIVAL
INTERNACIONAL D’ART
“CATALUNYA PAÍS DEL
GAT DE LA LLUNA”
Centre Rus. Pg. Verdaguer, 11
20.30 h
dia 28
XII FESTIVAL
INTERNACIONAL D’ART
“CATALUNYA PAÍS DEL
GAT DE LA LLUNA”
Plaça de la Vila · 11-13 h
Hotel Guitart Central Park · 17 h
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comarques. GENER / febrer
Del 29 de gener al 5 de febrER
Pineda de Mar
Exposició “Dia escolar de la No
Violència i la Pau”
Biblioteca Serra i Moret
Dia 30 de gener
Calella
Homenatge als 50 anys de carrera
de Lucky Guri. Sala Mozart, 22 h
Tordera
Cinema al Clavé. Minúscul: la vall
de les formigues perdudes 18 h
Dia 31 de gener
Calella
Concurs de teatre amateur
“L’home amb qui somien les
dones quan somien amb homes”
a càrrec del CCR de Pineda de Mar
Orfeó Calellenc, 18.30 h
Dia 1
Calella
Club de lectura Llibre Obert 19 h
Biblioteca Can Salvador de la Plaça
Dia 2
Malgrat de Mar
Fem el cafè a la biblioteca
Biblioteca la Cooperativa. 15.30 h
Dia3
Calella
Aula d’Extensió Universitària
“Dante: l’arquitecte de l’infern.
Quan escriure és castigar”, a
càrrec de la doctora Laura Borràs.
Casal de l’Amistat 18.30 h
Malgrat de Mar
Tallers de carnaval. 17 h Sala de la
Biblioteca La Cooperativa
Dia 4
Calella
Dijous llarder. Plaça Església,
17.30 h
Tordera
Xerrada: “Aspronis, en primera
persona“. Biblioteca 19.30 h
També es pot visitar l’exposició:
“Aspronis, atenció personalitzada
al territori“
Malgrat de Mar
Club d’amics de Roald Dahl Sala de
la Biblioteca La Cooperativa. 18 h
Arriba el rei carnestoltes. Dijous
gras. Rua pels carrers de Malgrat
De les escoles d’infantil i primària.
Dia 5
Calella
Rues escolars 9.30, 15.15 i 15.40 h
17è Cafè Jazz a Calella.
Concert de Laura Simó Quartet.
Sala Mozart, 22 h
Malgrat de Mar
Ball de carnaval a la verneda
Centre Cívic de Malgrat. 17.30 h
Taller de maquillatge

A l’Ateneu el Rovell. 17.30 h
Els contes del divendres. Sala de la
Biblioteca La Cooperativa. 18 h
Rua del carnaval de mall o picot
Inici de la Rua des de diferents
punts. 21.30 h
Pregó del rei carnestoltes.Plaça
de l’Església. 22 h
Ball de carnaval Pavelló Germans
Margall. 23 h
Dia 6
Tordera
Carnestoltes. Concurs de disfresses.
Sortida de la cercavila a les 17.30 h
des de l’av. Països Catalans.
Malgrat de Mar
Pregó del rei Carnestoltes
Plaça Casals. 17.30 h
Rua carnaval infantil. Sortida
Plaça Pau Casals fins Pavelló
Germans Margall. 18 h i Espectacle
infantil de carnaval Pavelló
Germans Margall. 18.30 h
Calella
Pregó del rei Carnestoltes i rua
infantil. Plaça Ajuntament, 17 h
Ball de disfresses a la Fàbrica
Llobet-Guri, 23.30 h
Nit de tapes al Mercat
De 19 a 23.59 h
Pineda de Mar
Rua de Carnestoltes Infantil
a Poblenou. 16 h
Xocolatada al Pati de la Masia Mas
Rafat. 17 h i Xocolatada a la plaça
de la Biblioteca. 17.30 h
Espectacle d‘animació a càrrec
de “País de Xauxa”, a la plaça de la
Biblioteca. 18 h
Dia 7
Calella
Concurs de teatre amateur
“Fruita”, a càrrec del Grup Teatre
Centre Parroquial de Monistrol de
Calders. Orfeó Calellenc, 18.30 h
Tordera
Carnestoltes al veïnat de Sant
Pere. Matí
Pineda de Mar
Rua de Carnestoltes de Pineda
de Mar. Sortida del Pg. Marítim/
Estació. En acabar la rua.
Escudellada Popular a càrrec del XIP
(Xarxa d‘Iniciatives Pinedenques) a
la plaça de les Mèlies. 11 h
Xocolatada a la plaça del Carme.
17 h
Dies 7, 14, 21 i 28
pineda de mar
Concurs de teatre amateur
Centre cultural i recreatiu. 18.00 h

AGENDA FACILITADA PER RÀDIO MARINA

Dia 10
Calella
Aula d’Extensió Universitària
“Una passejada per l’escultura
catalana dels segles XIX i XX”, a
càrrec del doctor Jorge Egea
Casal de l’Amistat 18.30 h
Enterrament de la Sardina
Cercavila, lectura del testament,
crema d’en Carnestoltes,
sardinada popular i cremat.
Plaça Catalunya 19 h
Pineda de Mar
Enterrament de la sardina i
lectura del pregó de Sa Majestat
Carnestoltes. Sardinada popular
amb música en directe.
Al Pati de Can Comas. 20 h
Malgrat de Mar
Enterrament de la sardina.
Peixateries Velles. 17 h i Sardinada
popular. Plaça de Ca l’Arnau. 17.30 h
BALL DE VÍDUES. 21.30 h Cercavila
22 h Ball a la Sala de la Barretina.
Dia 11
Tordera
Xerrada: “Col·leccionant bones
conductes“, a càrrec de la
psicòloga Irene Mundó.
A les 19 h a la Biblioteca.
Dia 12
Malgrat de Mar
Els contes del divendres. Sala de la
Biblioteca La Cooperativa. 18 h
Ball de vídues a la verneda.
Centre Cívic. 17.30 h
CINEMA EDEN de Mia Hansen
Løve. Centre Cultural. 22 h
Calella
Cafè Jazz. Concert amb Clara
Luna (piano i veu), Gemma Abrié
(contrabaix i veu) i Laia Fortià
(bateria i veu) i dirigit per Juan
Carlos Narzekian. La Gàbia 22 h
Dia 13
Pineda de Mar/Calella
Rua de l’Alt Maresme. Sortida de
l’avinguda Mediterrani de Pineda
(19 h) i final de festa a la Fàbrica
Llobet-Guri (23 h)
Calella
“Tertúlies a la barraca”, a càrrec
d’Agàpit Borràs, arquitecte i
urbanista, i Pep Riera, pagès i
líder sindical agrari. Museu-Arxiu
Municipal 19 h
Malgrat de Mar
Fira d’hivern. Al llarg de tot el dia
als carrers del centre de Malgrat
Dia 14
Calella
Concurs de teatre amateur
“Método 33”, a càrrec del Grup
Teatral. Associació Cultural Recreativa
de Fals. Orfeó Calellenc 18.30 h

Malgrat de Mar
Vermut i contes per a adults
“Cuentos picantes“, a càrrec de
Martha Escudero. Local Social del
primer pis de la Barretina. 12 h
20è concurs de teatre Vicenç
Bayarri i miralles .“El nom”, a càrrec
del Grup L’Escotillo de Vilanova i la
Geltrú. 18 h Centre Cultural
Dia 17
Calella
Xerrada nutricional sobre el gluten
Local d’Oncolliga 9.30 h
Passejada per Calella per a gent
gran. 10 h
Aula d’Extensió Universitària “El
secret del meu turbant”, a càrrec de
Nadia Ghulam, educadora social i
escriptora. Casal de l’Amistat 18.30 h

Espectacle de circ “Arrels d’art”. Parc
de Can Campassol 17 h
Dia 21
Malgrat de Mar
Cicle cinema musical. Una cara con
ángel, de Audrey Hepburn i Fred
Astaire, Centre Cultural 18 h
Dia 24
Calella
Aula d’Extensió Universitària
“Els recursos vocals dels cantants
d’òpera”, a càrrec de Marcel
Gorgori, periodista i escriptor.
Casal de l’Amistat 18.30 h
Malgrat de Mar
Club de lectura. Sala de la
Biblioteca La Cooperativa 19 h

Xerrada: El procés d’escolarització
de P3. Àrea d’Educació de
l’Ajuntament 19 h

Dia 26
Calella
Cafè Jazz. Concert amb Gorka
Benítex, Dani Pérez, Masa
Kamaguchi i David Xirgu. Al
Sublim 22 h

Tordera
Hora del Conte “Contes per menjarse la por”. A la biblioteca 18 h

Tordera
Rudo, espectacle de circ
Teatre Clavé 20 i 21 h

Dia 1
Calella
Cafè Jazz. Concert d’Ismael Dueñas
Trio. Sala Mozart 22 h

Malgrat de Mar
Els contes del divendres. Sala de
la Biblioteca La Cooperativa. 18 h

Malgrat de Mar
Els contes del divendres. Sala de la
Biblioteca La Cooperativa 18 h
Cinema fòrum “Cometas en el
cielo” de Marc Forster. A la seu de
l’Ateneu el Rovell 20 h
Dia 20
Calella
Concert: Blooming Duo amb Esther
Pinyol (arpa) i Ferran Carceller
(marimba). A la Sala Mozart 22h
Tordera
Mag Magia, amb Enric Magoo
Teatre Clavé, 18 h
Dia 21
Calella
Cros escolar. La Muntanyeta 10 h
Concurs de teatre amateur
“Joc de cartes”, a càrrec del Grup
Teatral Sala Cabanyes de Mataró
Orfeó Calellenc 18.30 h

Dia 27
Calella
Concert del Trio Montmatre
Sala Mozart 22 h
Tordera
Cinema familiar: El meu veí
Totoro
Teatre Clavé, 18 h
Dia 28
Calella
Cloenda de la Capitalitat de la
Sardana: Audició de sardanes
a la plaça de l’Ajuntament (12h)
i lliurament de la bandera a
Mollerusa i concert “Retrats d’un
sentiment” a la Sala Mozart (18 h)
Concurs de teatre amateur.
“1714, tres-cents anys de
setge” a càrrec del Grup Teatral
La Inestable Ceretana de
Puigcerdà.
Orfeó Caelellenc 18.30 h

Malgrat de Mar
Taller de circ “Arrels d’art”
11 h Parc de Can Campassol

Malgrat de Mar
20È concurs de teatre Vicenç
Bayarri. “Joc de cartes” a càrrec
del Grup de la Sala Cabanyes de
Mataró. Centre Cultural 18 h

Vermut i contes per a
adults.“Malament o no“, a càrrec
de Maria i Assumpta. Al primer pis
de la Barretina 12 h

Vermut i contes per adults
“Contes poc formals“, a càrrec
de Carles Alcoy. Local Social del
primer pis de la Barretina 12 h

Mn. Fèlix paradeda 1865 – 1936.
Escoltant Paradeda a càrrec
de Joan Piña Pedemonte i de
Gabriel Martín. Sala d’Actes l’Arxiu
Municipal de Malgrat 12 h

Pineda de Mar
Concert “Esperant la primavera
amb Vivaldi” amb el Quartet
de flautes de bec els ministrals.
Escola Sant Jordi, 12 h
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EL FOGÓ DE LA MARINA

CIGRONS ESTOFATS AMB VEDELLA
Ingredients:

Preparació:

- 400 g de cigrons

La nit anterior deixarem en remull els cigrons.

- 300 g de carn de vedella trossejada

Els courem al dia següent i reservarem.

- 3 patates
- Mig pebrot verd
- Mig vermell
- 1 ceba mitjana
- 2 grans d’all
- 1 got petit de tomàquet fregit
- 1 got petit de vi blanc
- 1 culleradeta de pebre vermell
- Farigola
- Llorer, julivert
- Oli i sal

En una cassola afegirem unes cullerades d’oli
i sofregirem els alls, la ceba i els pebrots. Afegirem el tomàquet fregit i deixarem coure
uns minuts. A continuació la carn de vedella
que haurem salat prèviament. Quan la veiem
rosadeta serà el moment d‘incorporar el pebre vermell i a continuació el vi blanc. Cobrirem amb una miqueta d’aigua, afegirem el
llorer i la farigola.
Deixarem coure fins que la carn estigui pràcticament feta.
Afegirem les patates a daus, els cigrons i el
julivert picat. Deixarem coure a foc lent fins
que les patates estiguin a punt.
Servim molt calent.
BON PROFIT!
Manoli Bustamante
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Rodalies

TRANSPORTS PÚBLICS
Blanes g Barcelona
Feiners: 6.05 - 6.17 - 6.33 - 6.48 - 7.05 - 7.17 - 7.35 - 7.47 - 8.17 - 8.48 - 9.16 - 9.47 - 10.17 - 10.47 - 11.17 - 11.47 - 12.17 - 12.47 - 13.17 - 13.47

- 14.13 - 14.46 - 15.16 - 15.47 - 16.16 - 16.47 - 17.16 - 17.47 - 18.16 - 18.47 - 19.16 - 19.46 - 20.13 - 20.44 - 21.15 - 21.55

Festius: 6.03 - 6.33 - 6.53 - 7.03 - 7.33 - 8.03 - 8.33 - 9.03 - 9.33 - 10.03 - 10.33 - 11.04 - 11.36 - 12.07 - 12.36 - 13.07 - 13.36 - 14.00 - 14.33 - 15.03
- 15.33 - 16.03 - 16.34 - 17.07 - 17.36 - 18.07 - 18.32 - 19.03 - 19.33 - 20.03 - 20.33 - 21.03 - 21.44
Blanes g GIRONA
Feiners (TRANSBORD: MAÇANET-MASSANES): 7.16 - 8.16 - 10.15 - 12.16 - 14.14 - 16.15 - 18.15 - 20.14 - 22.18 - 23.21
Feiners (directes): 7.46 - 9.15 - 11.16 - 13.16 - 15.15 - 17.15 - 19.15 - 21.12 - 22.52

autobusos

FESTIUS (TRANSBORD: MAÇANET-MASSANES): 7.45 - 8.45 - 9.45 - 10.45 - 11.37 - 12.37 - 13.37 - 14.44 - 15.44 - 16.44 - 17.37 - 18.42 - 19.44 - 20.45 - 21.44 - 22.13 - 23.06
Lloret g Estació de Renfe (Blanes)
TOTS ELS DIES: 6.40 - 7.00 - (7.20 - 20.50 cada 30 minuts) - 21.15 - 21.44
Estació de Renfe (Blanes) g Lloret
TOTS ELS DIES: 7.00 - (7.20 - 22.50 cada 30 minuts)
Lloret g Blanes centre g estació de renfe (Blanes)
Feiners: 7.15 - 20.55 (cada 20 minuts) / Festius: 8.00 - 21.00 (cada 30 minuts)
estació de renfe (Blanes) g Blanes centre g Lloret
Feiners: 7.00 - 21.00 (cada 20 minuts) / Festius: 8.00 a 21.00 (cada 30 minuts)
Lloret (Estació de bus) g Barcelona

6.35 - 07.35 - 8.00 - 9.05 - 10.05 - 10.30 - 11.30 - 13.45 - 15.35 - 16.35 - 18.15 - 19.15
Barcelona g Lloret (Estació de bus)

8.00 -9.15 - 10.00 - 12.00 - 13.30 - 14.00 - 15.00 - 17.00 - 18.00 - 18.45 - 19.30 - 21.30
Blanes (Estació de bus) g Barcelona (Estació del nord)
Feiners: 9.30 - 10.00 - 14.30 - 19.00 / Festius: 9.30
Barcelona (Estació del nord) g Blanes (Estació de bus)
Feiners: 9.00 - 14.00 - 17.30 - 19.00 / Festius: 11.00 - 17.30 - 19.00
Blanes (Estació de bus) g Girona
Feiners: 7.05 - 7.30 - 8.15 - 9.00 - 11.00 - 14.00 - 15.45 - 17.20 / DISSABTES: 8.15 - 9.00 - 15.45 / DIUMENGES: 18.15
Girona (Estació de bus) g Blanes
Feiners: 8.30 - 11.30 - 13.15 - 14.30 - 15.15 - 17.30 - 19.00 - 20.15 / DISSABTEs: 13.15 - 18.30 - 19.00 / DIUMENGES: 18.30
Lloret (Estació de bus) g Girona
Feiners: 6.30 - 7.30 - 8.30 - 9.00 - 9.30 - 10.00 - 11.00 - 12.00 - 13.30 - 14.00 - 15.30 - 16.00 - 17.00 - 18.00 - 19.30
Dissabtes feiners: 7.30 - 8.30 - 9.00 - 9.30 - 12.00 - 14.15 - 19.30 / Diumenges i festius: 8.30 - 9.00 - 9.30 - 15.30 - 19.30
Girona (Estació de bus) g Lloret
Feiners: 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.00 - 12.15 - 13.15 - 14.30 - 15.00 - 16.30 - 17.00 - 18.30 - 19.30 - 20.30
Dissabtes feiners: 8.45 - 10.00 - 13.15 - 16.30 - 17.30 - 18.30 - 20.30 / Diumenges i festius: 10.00 - 16.30 - 17.30 - 18.30 - 20.30
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Farmàcies de guàrdia
BLANES
Gener - Febrer
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

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

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
TURON
MORELL
GUILLEM
GRIMA
ALTIMIR

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

Polimèdic Blanes amplia les
seves instal·lacions
blanes

L‘ampliació ha estat de 500
m2 amb l’objectiu de donar una
millor qualitat assistencial als
seus pacients.
S’ha fet una sala de rehabilitació d‘uns 120 m2 i tres consultes
de pediatria per poder donar servei diari (de dilluns a divendres).
També s’han traslladat diverses
especialitats. Polimèdic Blanes
va obrir les portes l’any 1997.
L‘adreça de les noves dependències, situades just al costat del
primer local, és carrer Anselm
Clavé, núm. 95-97. yy

Entrada de les noves instal·lacions

LiDL a Lloret i Blanes
blanes - Lloret de mar

LiDL obrirà a Lloret de Mar
una nova botiga el dijous 4 de
febrer. Té 1.100 metres quadrats
i disposarà de 1.700 referències.

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

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

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

DE 08.30 A 22.00 H.

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

L’establiment s’ha fet amb criteris d’eficiència energètica i sostenibilitat mediambiental.
A Blanes, un cop enderrocada l’antiga botiga de la zona
industrial, ja s’està treballant en
els fonaments d’un nou establiment que preveuen obrir abans
de l’estiu. yy

Moviment de terra per fer el nou LiDL a Blanes

Electroestimulació al gimnàs
blanes

Nou Issui Spa & Fitnnes de
Blanes, ofereix l’últim crit en entrenament personalitzat: l’X Body.
L’electroestimulació muscular
(EEM) o estimulació neuromuscular elèctrica (ENE), és la forma
d’exercitar-se utilitzant impulsos
elèctrics.
És una manera de perdre pes,
eliminar greix i augmentar el metabolisme basal.
20 minuts d’X Body corresponen a 90 minuts d’entrenament
tradicional. Hi ha programes
adequats a les necessitats de cada
persona. yy

Equipatge de l’X-Body
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PUNTS DE DISTRIBUCIÓ DE LA MARINA
12	BIBLIOTECA COMARCAL
Avinguda de Catalunya
13 PASTISSERIA MARINA
Avinguda de Catalunya
14 FARMA SALUT
Avinguda Europa
15	TOTCARN
Avinguda Europa
16 ESCOLA SAFA
Carretera de l‘Estació
17	RÀDIO MARINA
Ca la Guidó
18 FARMÀCIA TURON
Ca la Guidó
19 CIUTAT ESPORTIVA BLANES
Mas Cuní
20 CAPRABO
Carrer Ses Falques
21 E.S. SARAS
Avinguda Europa
22 PASTISSERIA GUTIÉRREZ
Guilleries / Cantonada Ter

23 PASTISSERIA GUTIÉRREZ
Gavarres
24 PASTISSERIA GUTIÉRREZ
Vila de Lloret
25 GALP HOSPITAL
Accès Costa Brava
26 GALP POLÍGON
Carretera l‘estació
27 PASTISSERIA GUTIÉRREZ
Cristòfol Colom
28 CAPRABO
Cristòfol Colom
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1 AJUNTAMENT DE LLORET
Plaça de la Vila
2 FARMÀCIA JORDI MARTÍNEZ
Carrer Emili Martínez Passapera
3 PORCUS
Carrer Cervantes
4 PERFUMERIA XALOC
Carrer Sant Pere
5 PEIXATERIA PUJOL
Carrer Vicenç Bou
6 FERRETERIA EL CLIP
Carrer Carme
7 CERVESERIA EL TREN
Carrer Verge de Loreto
8 FOLDER
Carrer Sant Pere
9 COFFEE ‘N CRUNCH
Avinguda Vidreres
10 EL PUNTET
Avinguda Vidreres
11	LLIBRERIA FENALS
Carrer de l‘Actor Pere Codina

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

solucions

Aquest espai està disponible
per a la vostra empresa
Tel. 660 08 90 90
La vostra publicitat des
de només 108 €

B L A N E S

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

Entrevista a Moisès Sala (The Gospel Viu Choir)

“Volíem que les nostres actuacions
transcendissin més enllà de l’escenari”
Laura Gállego

On us ha portat aquesta iniciativa?
Hem treballat amb l’Hospital Sant
Joan de Déu, l’Associació de Nenes
amb Síndrome de Rett, Sonrisas de
Bombay, Active Africa. De fet hi ha
una escola al Senegal que porta el
nom de Gospel Viu perquè durant
un any vàrem treballar per poder
obrir-la. A Madagascar vaig estar
treballant amb un cor de nenes rescatades de les xarxes de prostitució i
ara al febrer a l’Índia vaig a treballar
amb un cor d’un orfenat de nens
abandonats de la casta dels intocables i leprosos.

Moisès Sala és el fundador i director del
cor de gospel The Gospel Viu Choir. Des
de la seva fundació, el 2002, el cor ha estat assajant i construint-se a l’Escola de
Música de Palafolls. El 2006 va començar a rodar el Gospel Sense Fronteres, el
projecte d’acció solidària de Gospel Viu,
que destina recursos a fundacions en favor de la infància. Gospel Viu està considerada una de les corals de gospel de
referència de l’Estat espanyol i ja tenen
cinc discos al mercat, un documental a
TV3 anomenat “El cor” i actuacions a
llocs tan emblemàtics com el Gran Teatre del Liceu, el Teatre Nacional de Catalunya o el Palau de la Música.

Per què va decidir fundar The
Gospel Viu Choir?
El gospel és un estil que sempre
m’ha agradat, des de petit. És un estil que permet molta creació, molta
improvisació. A part que hi pugui
haver unes partitures més o menys
estàndards permet que cadascú pugui fer els seus propis arranjaments,
pugui donar el seu toc personal a
les cançons. És un estil que m’agradava bàsicament per això, i tenia
ganes de començar un grup de
gospel. En principi es va idear com
un grup petit de catorze persones i
mica en mica hem anat creixent fins
avui en dia que som una setantena
més o menys.
Què el fa especial?
El que té de diferent Gospel Viu és
el que sempre els hi dic als meus
cantaires, que és un cor amateur
dins d’un circuit professional. Som
l’única formació d’aquest tipus que
ha actuat al Teatre Nacional de Catalunya i que ha estat al Festival de
Porta Ferrada. Vàrem ser la primera formació en actuar al disc de La
Marató l’any 2011 cantant juntament amb Raphael, tenim un documental a TV3 que es diu “El cor”...
anem fent coses molt professionals
però cap dels cantants cobra, és voluntari. Però a més a més no és gent
només de Palafolls i rodalies. Hi
ha gent que ve des de La Jonquera

Moisès Sala. Arxiu Gospel Viu

fins a Vilafranca del Penedès, tenim
gent d’unes 30 poblacions que resideixen en 11 comarques. Tot Catalunya està representada a Gospel
Viu.
Com poden compaginar els horaris de setanta persones?
Nosaltres en tots aquests anys no
hem fet cap assaig extra; així com
en el món coral sí que hi ha corals
que abans d’un concert important
es carreguen d’assajos extres, jo no
hi crec en això. Crec que hem de
fixar-nos objectius a mig o a llarg
termini i hem de ser capaços de fer
la feina que hem de fer amb l’horari
que tenim. La gent sap que això és
seriós i veu que amb aquesta dedicació de dues hores a la setmana
anem aconseguint tot el que hem
aconseguit.
També feu tallers...
Sí, és una altra branca del projecte.
Donem classes a qui ens ho demana. Jo estic fent tallers per tot Catalunya, per tot Espanya, per mig
Europa... Em vaig trobar que venien molts cantants i directors i em
demanaven que les tècniques i solucions que trobava per problemes

concrets en la coral les practiqués
també en les seves corals i d’aquí
va néixer, a banda de la branca d’espectacles, la branca de tallers, de
classes. Aquesta branca abraça gent
de tot tipus, des d’infants fins a universitaris, jubilats, corals amateurs,
professionals...

certs solidaris i nosaltres també en
fèiem, però jo vaig pensar que no
en teníem prou, que havíem de fer
un esforç una mica més incisiu. I
aquest esforç va ser crear el nostre
propi projecte d’acció solidària i de
responsabilitat social a favor de la
infància.

Quina és la filosofia de Gospel
Viu?
Jo sempre vaig tenir clar, quan
vaig fundar Gospel Viu, que volia
la millor formació de Gospel que
fos possible amb un objectiu molt
clar: que tot el que féssim dalt de
l’escenari transcendís més enllà de
l’escenari. Gospel Viu és això: un
gran nivell d’exigència però no per
la fama sinó per aconseguir donar
força a Gospel Sense Fronteres, per
poder complir amb el que ens demanen les entitats.

Com funciona?
A nosaltres cada any ens arriben
projectes i propostes de fundacions
i associacions, els cantants lliurement escullen un d’aquests projectes i tot l’any següent el dediquem a
fer produccions, concerts, posar en
valor a través de difusió, en els escenaris, econòmicament per exemple
amb una part de la venda dels discos per a l’entitat escollida. La condició sine qua non és que ha de ser
un projecte en favor de la infància.
No perquè els altres col·lectius no
ens interessin, sinó perquè tampoc
podem arribar a tot i creiem que els
infants són els més febles, els que no
poden escollir per si sols, i els que
sovint pateixen les decisions dels
adults. Volem ser la millor coral de
gospel per poder ajudar les entitats
que ens ho demanen de la millor
manera possible.

Què és Gospel Sense Fronteres?
La tercera pota del projecte de Gospel Viu: cantar perquè tota aquesta
energia transcendeixi de la sala. I
a això li vàrem dir Gospel Sense
Fronteres. Veiem que hi ha molts
artistes, no només de gospel sinó
de moltes branques, que fan con-

PRÒXIMA EDICIÓ: 9 març

Què s’ha de fer per entrar a Gospel Viu?
Bàsicament anem per substitució,
quan algú marxa busquem algú
perquè ocupi la seva plaça. El que
fan els aspirants en una audició és
preparar-se quatre temes lliurement, de l’estil que vulguin i en anglès, i un altra de l’idioma que vulguin. No cal que siguin gospel, la
gent canta allò que els hi agrada, i
aquesta és la manera de veure com
canten, com interpreten i com viuen la música. El que busquem és
un color únic, el que a mi m’agrada
és que siguin veus molt diferents,
i la meva feina és empastar-les. El
que busco sempre és una veu que
no tingui en el grup. Intentem
sempre que cada incorporació
sigui una mica millor del que ha
marxat.
Com serà el nou espectacle?
Aquest últim espectacle que estem
fent, Non Stop Gospel, és del segle
XXI. I el nou espectacle que estem
preparant incideix encara més en
aquest estil, més modern. L’espectacle es dirà Reload i farem cançons
encara més actuals, d’autors d’avui.
Volem incidir molt més en el gospel
que atrau a la gent més jove, molt
més obert. Aquest espectacle el
presentem el mes de maig al Teatre
Condal i a més aquest 2016 Gospel
Sense Fronteres fa 10 anys i també
estem preparant un concert commemoratiu al Liceu. yy

