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La força del turisme esportiu

Blanes recupera els 5 dies de focs

Les instal·lacions esportives de Blanes i Lloret de Mar pengen el cartell de
complet per Setmana Santa amb milers d’usuaris

La 46a edició del Concurs Internacional de Focs de la Costa Brava es farà del 22 al
26 de juliol amb un pressupost de 126.000 €

Tres alternatives per arribar a
Lloret de Mar des d‘Europa

rAdio marina

La Costa Brava sud està mal comunicada. Aquest és un fet que
reconeix tothom. On ja no hi ha
unanimitat és en què s’ha de fer
per millorar-la.
El diumenge 17 els ciutadans estan cridats a opinar sobre el projecte de prolongació de la C-32. Es
tracta d’un procés de participació
ciutadana no vinculant que avala
l’ajuntament de Blanes. La majoria
de regidors del plenari de Lloret
van descartar aquest procés quan
van acceptar la prolongació si l’obra anava acompanyada de la ronda de Lloret.
El tema, però, és molt més ampli.
Allargant l’autopista amb un vial
2+1 milloren les comunicacions,
bàsicament amb Barcelona. A Lloret de Mar, però, arriben molts visitants procedents d’Europa. Per
on han d’entrar? Hi ha tres opcions: carretera de Vidreres, l’enllaç
projectat fa anys de l’A-2 amb el
nus viari de la carretera de Tordera
a Blanes (connexió A-2 amb C-32)
o utilitzar l’actual xarxa viària.
El tema és obert, però també s’ha
de parlar del transport públic ja sigui per carretera o tren. En el què
també hi ha coincidència és en el fet
que tot el que es faci, ha de tirar endavant amb el màxim respecte per
l’entorn encara que això suposi una
inversió més important. Pàg 12 i 13
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Dia Mundial del Parkinson

L’Editorial
Accés a Lloret de Mar
El dia 17 d’abril es celebrarà a Blanes una votació popular no vinculant
per aclarir quants ciutadans estan a favor o en contra de fer una sortida
de la C-32 fins a Lloret de Mar.
La Plataforma “Aturem la C-32” que s’oposa a aquesta obra pel seu fort
impacte ambiental, creu que no és necessària i que hi ha alternatives.
Pel contrari un estudi encarregat per l’Ajuntament de Lloret diu que és
la millor solució per alleugerir els embussos a la carretera de BlanesLloret.
Una bona part de blanencs potser també desitja que es tregui la part
del trànsit que va cap a Lloret i bloqueja la “rodona dels focs”.
A banda de la seva utilitat immediata per alleugerir el trànsit entre
Blanes i Lloret, aquesta obra segurament un dia serà el principal accés
al conjunt turístic més important de la costa. Això passarà quan s’acabi
de construir l’autovia A-2 fins a Tordera.
La substitució de la N-II per la nova autovia A-2 és una obra molt
lenta. Actualment s’està fent el tram entre Sils i Maçanet amb un gran
rètol que diu: Autovia del Nord-est. La construcció del tros final fins
a Tordera va quedar suspesa el 2012 per raons de pressupost.
Seria ben rar que aquesta futura via que connectarà l‘europea E-15
amb l’autopista del Maresme (C-32) no tingués una sortida pròpia per
a Lloret de Mar. yy
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Dansa solidària amb l’Escola Daina. Foto Yoyo
blanes - lloret de mar

Una taula informativa i un
espectacle amb l’Escola de Dansa
Daina han obert a Blanes els actes
de commemoració del Dia Mundial del Parkinson (11 d’abril) organitzats per l’Associació Catalana
de Parkinson Blanes La Selva – Alt
Maresme.
Segons Antònia Escalé, portaveu de l’entitat, el Parkinson encara és una malaltia poc coneguda,
“nosaltres oferim ajuda als malalts
i als seus familiars. La malaltia no
té cura però se’n poden pal·liar els
efectes”
La malaltia de Parkinson (MP)
és neurodegenerativa, és a dir, crònica i progressiva. Afecta el sistema
nerviós central, concretament les
estructures del cervell encarregades del control i de la coordinació
del moviment, així com del ma-

972 353 133

teniment del to muscular i de la
postura. En una d’aquestes estructures, anomenada “substància negra”, hi ha un component químic:
la dopanima.

GARCÍA GIL. Auditori del Centre Catòlic (c/Roig i Jalpí, 16 de
Blanes).

La presència de la dopamina
és essencial per a la regulació dels
moviments; és a dir, perquè els
moviments es realitzin de manera àgil, efectiva i harmònica. En
la MP es produeix una degeneració de la substància negra i és per
aquest motiu que les principals
manifestacions de la malaltia expressen un control deficient dels
moviments.

10h-14h Taula informativa sobre
la malaltia de Parkinson i aportacions solidàries per ACAPBLANES, a la plaça de l’Església de
Lloret de Mar.

Altres actes:
Divendres dia 15 d’abril
18h. Xerrada: APATIA I PARKINSON, QUÈ PODEM FER PER
POSAR-HI REMEI? A càrrec del
neuròleg DR.VICENTE JESÚS

Dissabte dia 16 abril

De l’11 al 15 d’abril
10-12h. Jornades de portes obertes al local d’ACAPBLANES. Informació de l’associació de totes
les activitats que s’hi realitzen.
Avinguda Joan Carles I.
Dia 6 de maig
Dinar de germanor com a cloenda dels actes del Dia Mundial del
Parkinson. yy
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El Síndic del Ciutadà de Lloret de Mar presenta el
balanç 2015
Va rebre 14 denúncies sobre la qualitat del menjar de l‘hospital sociosanitari i l’Asil
LLORET DE MAR

Joaquim Teixidor va fer l’any
passat 109 actuacions com a Síndic
del Ciutadà de Lloret de Mar. L’any
2014 havien estat 77. El 2015 hi va
haver 26 consultes, 6 actuacions
d’ofici i 77 queixes.
Joaquim Teixidor va rebre durant l’any passat 14 denúncies sobre
la qualitat del menjar de l’hospital
Sociosanitari i l‘Asil de la població.
El Síndic va demanar al plenari,
on va presentar el resum de la seva
gestió, que actuïn per solucionar
aquest tema que afecta el col·lectiu
de la gent gran.
Els ciutadans també es queixen
de la lentitud de l’Administració en
contestar les instàncies, un tema
que, segons Teixidor, és d’àmbit
general. “Aquest és un problema de
l’Ajuntament de Lloret, però també
de molts ajuntaments catalans. Es
triga massa a contestar i normalment les respostes són molt tècniques i poc a l’abast del ciutadà de
carrer”.

Aquest és el tercer informe
que presenta el síndic, una figura cada cop més coneguda. “Ara
tenim les oficines al centre de la
vila; estem molt més propers als
veïns. La gent cada cop ens coneix més”.
De les 109 actuacions, 74 es
van presentar de manera presencial, 8 per telèfon, 20 per correu
electrònic, 1 per correu o fax i 6
es va actuar d’ofici.
Pel que fa a la temàtica, 18
estan relacionades amb l’Administració general (impostos,
sancions, responsabilitats patrimonials...), 38 sobre el territori
(obres, manteniment i mobilitat
via pública, seguretat ciutadana,
habitatge...) i 22 amb els serveis
a les persones (cultura, educació,
esports, serveis socials...).
El Síndic del Ciutadà té les seves oficines a l’Antic Sindicat del
carrer Sant Pere.
Com a conclusions del seu in-

forme 2015, Joaquim Teixidor ha
presentat, entre d’altres, aquestes
recomanacions al plenari:
• Millorar la comunicació
amb la ciutadania, tot incrementant al màxim la transparència i
fent que les resolucions administratives siguin amb un llenguatge
normal, fàcilment comprensible.
• Que en els expedients relatius a reclamacions patrimonials a l’Ajuntament no es limiti
només a comprovar la presència
de la Policia Local en el moment
del fets, i que la no-presència de
la corresponent acta de la Policia
Local no condicioni el fets en el
procés de reclamació per part de
la persona afectada.
• Agilitzar al màxim les peticions de responsabilitat patrimonial contra l’Ajuntament que
interposen els ciutadans. Una
reclamació de responsabilitat patrimonial no es pot eternitzar per
qüestions de les quals en moltes
ocasions ni l’Ajuntament no és

Joaquim Teixidor. Foto M.A. Comas

responsable. Cal exigir celeritat a
l’empresa de l’assegurança.
• Millorar els canals i els tràmits per revisar, valorar i, en el

seu cas, estimar o rebutjar les recomanacions del Síndic, fer-ho
en un període no superior als 30
dies i executar la resolució amb la
major brevetat possible. yy
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Setmana Santa esportiva
El tret de sortida al cicle d’activitats l’ha donat enguany el XVI
Torneig Internacional Esportiu de
Centres Escolars organitzat per
Stucom, que ha aplegat més de
400 estudiants d’arreu d’Europa.

blanes - LLORET DE MAR

La Setmana Santa es pot viure de moltes maneres: tradicional
i religiosa, festiva o esportiva.
Aquesta darrera opció és una
modalitat que cada cop té més
adeptes i bona prova d’això són
les instal·lacions esportives plenes
de gom a gom en unes dates en
què no hi ha pràcticament competicions oficials i molts hotels
que poden treballar a principi
d’any amb habitacions plenes de
jugadors, tècnics i seguidors. En
alguns casos, els participants han
utilitzat tant les instal·lacions esportives de Blanes com de Lloret
de Mar.

També s’ha fet el Komm Mit
de futbol, amb 1.200 participants
de Dinamarca, Albània i Alemanya, i el Trofeu Sant Jaume amb
l’autorització de la Federació Catalana de Futbol, amb més de
1.200 esportistes de Dinamarca,
Albània i Alemanya.

«La Ciutat Esportiva
de Blanes acull 5.000
esportistes»

«Lloret acull deu
competicions esportives i
allotja milers de persones»
Les instal·lacions esportives
municipals de Lloret de Mar han
penjat el cartell de complet amb
deu competicions esportives del
18 de març al 14 d’abril.
Lloret es consolida any rere
any com una de les destinacions
més importants de la Costa Brava en turisme esportiu i tancarà
els primers quatre mesos de l’any
acollint més de 12.000 esportistes i acompanyants.
Entre els deu esdeveniments
que ha acollit destaquen algunes competicions com el Torneig Costa Brava d’Ultimate &
Freestyle, que enguany ha arribat a la dotzena edició amb 350
participants; el Torneig MIC
(Mediterranean
International
Cup) de futbol base internacional, que novament s’ha celebrat
a terres gironines amb més de
1.500 participants allotjats en 7
establiments hotelers de la vila, o
el primer Global U14 Basketball
Experience, que aplega gairebé
1.000 persones i que a més de
la competició esportiva compta
també amb un programa formatiu especialitzat.

Competició d’Ultimate & Freestyle. Foto M.A. Comas

A banda d’aquestes competicions, Lloret tancarà els primers
mesos de l’any amb una alta ocupació de les instal·lacions esportives municipals acollint les més de
cent estades esportives que hauran portat a la població un total
de 4.000 esportistes provinents
principalment de països nòrdics
i centreeuropeus per a practicar
esports com l’handbol, l’atletisme i, principalment, el futbol, els
quals s’han allotjat en diversos
establiments de la vila.

«Les instal·lacions
esportives pengen el cartell
de complet»
Lloret de Mar està certificat
com a Destinació de Turisme
Esportiu (DTE) des de 2006 en
la categoria multiesport per a les
modalitats esportives de futbol,
atletisme, natació i ciclisme i actualment compta amb una quinzena d’hotels certificats per rebre
esportistes.

Handbol a la Ciutat Esportiva de Blanes. Foto Yoyo

Durant el 2015 van passar per
Lloret de Mar 29.118 esportistes
i 20.026 acompanyants, que van
participar en un total de 242 esdeveniments esportius que es van
celebrar a la població. Aquestes
xifres van representar un augment
del 18,6% i del 27,5% respecte a
les dades de 2014, un any durant
el qual van tenir lloc 250 esdeveniments i es van rebre 40.248 esportistes i acompanyants.
Ciutat Esportiva de Blanes
De la mateixa manera que
tradicionalment les vacances de
Setmana Santa marquen turísticament l’inici de temporada als
municipis costaners, la Ciutat
Esportiva Blanes (CEB) enceta la
temporada alta d’activitats amb
aquest període festiu. Durant tots
aquests dies es calcula que han
passat més de 5.000 esportistes
per les instal·lacions esportives,
que inclouen diverses pistes per
a tot tipus d’esports indoor, així
com un camp de futbol de mides
reglamentàries.

Si a aquest nombre de participants hi afegim tècnics, familiars
i acompanyants, és fàcil entendre
que la CEB haurà mogut més de
10.000 persones. En total, hi ha
havia vuit activitats programades,
organitzades per federacions i entitats internacionals i nacionals,
que han comptat amb esportistes d’arreu d’Europa i Catalunya,
amb competicions, tornejos i entrenaments de diversos àmbits i
disciplines.
Segons el regidor d’Esports de
l’Ajuntament de Blanes, Joel Comas, en els cinc anys que fa que
es va posar en marxa, la CEB ja
ha esdevingut un referent nacional, internacional i estatal: “La
impressió generalitzada de totes
les entitats i federacions que han
organitzat alguna activitat a la
Ciutat Esportiva és sempre positiva, per les magnífiques instal·
lacions que tenim i el bon tracte
rebut. La prova és que, majoritàriament, tothom torna a demanar
venir aquí per seguir organitzant
esdeveniments”.

Campions de la categoria sub-17 a Top Ten. Foto Joan Ferrer

El Club Bàsquet Blanes organitza el Torneig Setmana Santa,
amb uns 200 jugadors i jugadores. Pel que fa a estades esportives
d’entrenaments que també s’han
allotjat a la Ciutat Esportiva Blanes, destaquen els que organitza
Globasket, amb 32 equips de diversos països europeus que sumen
més de 400 nois i noies. S’entrenen
en modalitats esportives prou
eclèctiques: netball, bàsquet, ball
esportiu, bàdminton, cheerleading i futbol. D’altra banda, també hi ha hagut el Torneig Valero
Rivera de Setmana Santa, amb 50
equips de Noruega, Dinamarca,
Suècia, Anglaterra, País Basc i Catalunya.
El cicle d’esdeveniments de
Pasqua s’inclou un de prou singular de caràcter extraesportiu, però
per a tenir molt en compte pel què
significa. Es tracta del Check-in
que fan més de 3.000 futbolistes
que participen en una competició
organitzada per Eurosportring a
les instal·lacions de Top Ten, que
utilitza el hall de la CEB per fer la
recepció dels equips.
També hi celebren l'acte inaugural de cada torn. yy
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Marxa de les Ermites a Lloret de Mar i Blanes
La 37a Marxa de les Ermites reuneix prop d’un miler de persones a Lloret de Mar
blanes - LLORET DE MAR

Un any més, la caminada més
emblemàtica de Lloret de Mar,
organitzada pel Xino Xano, va
comptar amb una participació
multitudinària. Gairebé un miler de persones es van reunir per
completar un recorregut de 18
quilòmetres en què es van poder
contemplar les diferents ermites
de la vila: Sant Quirze, Les Alegries, Sant Pere del Bosc i Santa Cristina. A més, també es va
passar pel monument a l’Àngel,
la capella de la Mare de Déu de
Gràcias i la Creu de Terme.

«A Blanes, l’organitza El
Centre Excursionista i a
Lloret, el Xino-Xano»
La Marxa de les Ermites arriba a la seva 37a edició i les valoracions són molt positives. Entre
els participants, no només hi havia lloretencs sinó que la caminada aplegava visitants d’altres
municipis de la demarcació de
Girona i, fins i tot, de comarques
del Maresme i Vallès.
La sortida es va fer de bon

matí des de l’Ajuntament. A l’arribada, es va gaudir d’un esmorzar per recuperar forces. Aquest
àpat, enguany, es va fer a Es Trajo, davant del Museu del Mar. El
canvi d’emplaçament era una de
les novetats, a causa de la poca
sorra de la platja gran de Lloret.
A més, tots els participants van
ser obsequiats amb una samarreta, amb una fotografia estampada de diferents indrets lloretencs.

seig de Mar, una de les novetats
d’enguany. Els organitzadors han
previst dos recorreguts, un de 18
Km (marxa completa), i un de
7,5 per a tota la família. La primera començarà a les nou del
matí i la segona a les deu.

La 37a Marxa de les Ermites també va comptar amb la
presència i participació de la
Plataforma Aturem la C-32. El
col·lectiu, que no està vinculat
al Xino Xano, va aprofitar per
informar a la població en relació
amb la prolongació de l’autopista i les seves conseqüències en el
paisatge.

Es passa entre d’altres per les
Ermites de l’Esperança, Antiga,
Salut, Sant Francesc, Sant Joan,
Santa Bàrbara i el santuari del
Vilar.

«Enguany a Blanes hi ha dos
recorreguts, un per a tota la
família»

A l’acabar, hi haurà una sardinada i un rocòdrom per als
més petits.

La marxa, organitzada pel
Centre Excursionista de Blanes,
arriba enguany a la 25a edició.

El Centre Excursionista de
Blanes celebra enguany el seu
40è aniversari. Organitza diverses activitats de senderisme,
escalada, alpinisme al llarg de
l’any. També lloguen material.

La sortida i l’arribada serà el
diumenge, dia 17 d’abril, al pas-

La seu de l’entitat està situada
al carrer Raval. yy

Marxa de les Ermites de Blanes

Esmorzar a la platja de Lloret. Foto M.A. Comas

Ermita de Sant Francesc de Blanes. Foto arxiu Yoyo
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Plantació de marihuana dins d‘un hotel en desús
Els detinguts són veïns de Lloret de Mar i Blanes
PINEDA DE MAR

Agents de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra de
la Unitat d’Investigació de la comissaria d’Arenys de Mar han detingut un grup criminal organitzat i especialitzat en el cultiu de
marihuana. El grup estava integrat per dues dones de 27 i 40
anys, nacionalitat russa i veïnes
de Lloret de Mar; i dos homes de
63 i 34 anys, nacionalitat espanyola i veïns de Lloret de Mar i
Blanes.

ció que va facilitar la Policia Local de Pineda de Mar, la qual sospitava que dins l’hotel abandonat
s’hi cultivava marihuana.
Les gestions d’investigació
efectuades pels Mossos van confirmar la informació facilitada per la Policia Local, ja que tot
indicava que dins l’hotel hi havia activitat i s’hi estava cultivant
marihuana.

«La droga intervinguda
té un preu aproximat de
60.000 euros al mercat
il·legal»

El 16 de març, els agents
d’investigació de la comissaria
d’Arenys de Mar amb la col·laboració d’equips especialitzats
d’intervenció en ordre públic
(ARRO) van fer una entrada i registre a l’hotel.

Els integrants del grup han
estat detinguts com a presumptes autors de delictes contra la salut pública, pertinença a grup criminal i per defraudació de fluid
elèctric, ja que havien muntat
una plantació de marihuana dins
d’un antic hotel en desús de Pineda de Mar.

El grup havia utilitzat l’estructura de l’hotel per organitzar una
nau industrial per al cultiu de la
marihuana. De fet, de les cinc
plantes de l’hotel, tres eren plenes de plantes en diferents fases
de floració. D’altra banda, el grup
estava preparant algunes habitacions més per ampliar la zona de
cultiu.

La investigació es remunta a
l’any passat arran d’una informa-

Durant l’escorcoll els agents
van trobar 2.491 plantes, mà-

quines de grans dimensions, tant
d’aire condicionat com extractores de fum, i tot tipus d’estris
i adobs per tenir cura de la marihuana.

«Els detinguts van usar
l’estructura de l’antic
hotel per muntar una nau
industrial per al cultiu de
marihuana»
També disposaven de màquines termosegelladores i de
bosses per tal de preparar la distribució de la droga. El grup, per
tant, estava especialitzar en el
cultiu i la distribució d’aquesta
droga i les instal·lacions estaven
totalment habilitades per al conreu intensiu i continu d’aquesta
substància.

Desplegament policial. Foto ACN

Així mateix, els investigadors
van comprovar que els detinguts
havien fet una connexió elèctrica
fraudulenta, delicte pel qual també van quedar imputats.
La droga intervinguda pels
agents té un preu aproximat de
60.000 euros al mercat il·legal. yy

Retirada del material. Foto ACN
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Els Amics de la Música programen 19 concerts
LLORET DE MAR

Es faran al llarg de l’any dividits
en tres cicles amb l’objectiu de recollir diners per arreglar l’orgue la
l’església de Sant Romà.
Els concerts s’han dividit en:
extraordinaris, concerts d’estiu i
concerts a la fresca.
Joan Pau Romaní, portaveu
dels Amics de la Música, assegura
que és una proposta ambiciosa, “ja
fa uns anys que organitzem activitats. Esperem que les propostes,
totes de gran qualitat, tinguin una
gran resposta del públic de Lloret i
dels pobles veïns”.
Romaní destaca que l’orgue és
un element del patrimoni de la vila
que cal restaurar i potenciar, “L’orgue té la seva importància en el
calendari litúrgic, però també pot
servir per a moltes altres activitats.
Tots els lloretencs se l’han de sentir
seu”.
De les tres fases de la restauració, en aquests moments és a punt
de finalitzar la segona.
Coincidint amb la presentació
del cicle, s’han lliurat uns diplomes

commemoratius a les persones que
han apadrinat algun dels tubs de
l’orgue, en té un total de 1.400.
Concerts extraordinaris
El cicle va començar el 27 de
març amb el CONCERT DE PASQUA a càrrec del QUARTET VOCAL CATALINKA, i va seguir el 8
d’abril amb el COR DE CAPELLA
CONCINITE de Bèlgica amb motiu del seu 50è aniversari. L’acte es
va fer amb la col·laboració del Cor
Alba de Prima.
Altres concerts previstos:
6 DE MAIG
COR MASCULÍ CANTADIS
(FRANÇA)
23 DE JUNY
CONCERT D’ORQUESTRES
(Plaça de l’Església)
14/15 i 16 DE SETEMBRE
FESTIVAL INTERNACIONAL.
IV CONCURS CORAL CANÇÓ
MEDITERRÀNIA
NOVEMBRE
CONCERT DE SANT ROMÀ
DESEMBRE
CONCERT DE NADAL

Música a la fresca
Els concerts es faran al Patí
de la Rectoria i començaran a les
22:00.
30 JUNY
SANDRA FERN QUARTET
JAZZ
1 DE JULIOL
‘WHY NOT’
JAZZ QUARTET (STARNDARS)
2 DE JULIOL
JEAN FRANCOIS BRUSCO
ACORDIÓ ELECTRÒNIC AMB
IMATGES

La tèxtil Nylstar de Blanes aplica un nou ERO durant un màxim
de quatre mesos que afecta tota la
plantilla. L‘empresa justifica l‘ERO
perquè necessita canviar la caldera
principal però fonts sindicals veuen
problemes econòmics al darrere.
L‘expedient s’aplica des del dijous 10 de març i s‘allargarà fins al
10 de juliol. Els primers que s’han
vist afectats són els treballadors
de la secció de producció i, més
endavant, també els d‘oficines i
administració. Durant aquest període, l‘expedient no afectarà tots
els treballadors per igual, sinó que
s‘aplicarà de forma esglaonada: 62

7 DE SETEMBRE
TRIO SCORDIA - TRIO DE
CORDES BARROC.
GABRIEL VINTRÓ (VIOLÍ).
MIQUEL GONZALÉZ (VIOLA
DE GAMBA) JORDI RIBELL
(CLAVICÈMBAL) yy

17 D’AGOST
NIT DE POESIA
24 D’AGOST
COR CARLIT GOSPEL

17 DE JULIOL
CARLOS LUIS ACOTTO- PIANO
JULIOL
MASTER CLASS “CLASSE MAGISTRAL”

tava aturada des de mitjans del mes
de febrer. Aquests darrers mesos
havien produït fil 3 setmanes al
mes i la quarta setmana es paraven
les màquines.

L‘acord a què han arribat sindicats i direcció preveu que Nylstar
complementi la prestació d‘atur
que rebran els treballadors mentre
estiguin d‘ERO, un total de 96.000
euros bruts a repartir entre els afectats per l’aturada. A més, l‘empresa
també s‘ha compromès a no pagar
cap hora extraordinària als empleats que vagin a planta ni tampoc a
contractar ningú mitjançant ETT.

Nylstar aplica des de fa uns
mesos un altre ERO temporal. En
aquest cas, afecta 34 treballadors
durant un termini de dos anys.
Aquests empleats, com tampoc la
quarantena que estan en contractes de relleu per jubilacions, no es
veuen afectats per l‘ERO de quatre
mesos.

Poc moviment aquests dies a Nylstar. Al fons, les oficines. Foto Yoyo

10 D’AGOST
TRIO DE CAMBRA
SOPRANO, PIANO, TROMPETA

Concerts d’estiu
Lloc: Parròquia de Sant Romà.
El del 17 de juliol es farà al Teatre
municipal.

treballadors tenen un ERO de 123
dies, 52 de 101, 21 de 71... A l’altre
costat de la balança, n’hi ha 3 de 30
dies, 2 de 20, 1 de 18 i 9 de només
5 dies.

La producció de Nylstar ja es-

31 D’AGOST
LORENA GARCÍA
SOPRANO I PIANO

3 DE JULIOL
FERRAN SAVALL
DUET DE GUITARRES I VEU

Nylstar deixa de produir
durant 4 mesos
blanes

3 D’AGOST
RUT COSTA·FLAUTA
IMMA BALSELLS·GUITARRA

Nylstar de Blanes produeix fil
de niló per a la indústria tèxtil i del
calçat. L‘antiga SAFA, havia arribat
a tenir fins a 2.500 treballadors durant els anys seixanta i setanta. La
firma, però, va començar a arrossegar problemes, que es van traduir
en successives reduccions de plantilla fins arribar als prop de 250 treballadors actuals.
Fa uns anys va entrar en concurs de creditors i el 2007 va canviar de mans, quan la va adquirir el
grup Praedium. Fa uns dos anys i
mig, ja va enviar el 75% de la plantilla a l‘atur durant un mes. yy

Primer concert d’aquest 2016. Foto M.A. Comas
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Els Premis Recvll estrenen format
El blanenc Jaume Planas Perxachs guanya el premi de periodisme
·

Premi de Retrat Literari Rafel
Cornellà - Joaquim Abril – Dotació: 800 €. Jaume Calatayud (Altafulla) – Obra: Allà on comença
el barranc del cinc... (dedicat a
Ovidi Montllor.

· Premi Conte Infantil Joan Petit

– Dotació: 600 € Olga Cercós i
Bernal (Esclanyà, Baix Empordà)
– Mama, per què li has donat?

Els cinc guanyadors amb Sa Palomera de fons. Foto Yoyo
blanes

Montserrat Espallargas Barceló, de Terrassa, guanya el premi
de narració Joaquim Ruyra dels
Recvll de Blanes amb “Vides de
Filferro”.
L’autora, que s’ha sentit molt
vinculada a l’obra de Joaquim
Ruyra des dels 16 anys quan anava a l’institut, tracta sobre la fragilitat humana, “M’ha fet molta
il·lusió guanyar el Premi Joaquim
Ruyra, un autor que vaig descobrir quan estudiava batxillerat i
al que sempre m’hi he sentit molt
identificada”.

Entre els guanyadors, el blanenc Jaume Planas Perxachs, que
s’emportà el Premi Salvador Reynaldos amb un treball crític sobre
el món del periodisme arran de
com es va tractar un atracament
a un bar de Blanes. “Va sortir a la
tele i hi va haver un gran desplegament informatiu per un tema que
no n’hi havia per tant”. El Premi de
Teatre va quedar desert.
Els altres guanyadors han estat:
Premi de Poesia Benet Ribas –
Dotació: 1.500 € Josep Massanès
Nogués (Maó) – Obra: Radiació
de Fons.

·

El president del jurat, Vicenç
Llorca, va anunciar que deixa el
jurat després de nou anys, “Hi ha
un record que no podré oblidar
mai. El privilegi d’haver compartit amb vosaltres el cinquantè
aniversari dels Premis Recvll. Es
tracta d’una vertadera fita històrica per a les lletres catalanes. De
fet és com m’agradaria ser recordat: com algú que modestament
va ajudar a fer possible bufar les
espelmes dels cinquanta anys dels
Recvll”.
Malgrat que el Premi de Teatre hagi quedat desert, el fins ara
president els Premis Recvll ha fet
un balanç positiu d’aquesta 52a
edició i ha destacat: “Des d’un
punt de vista literari, ens trobem
en una línia de continuïtat en re-

lació amb els darrers anys, una
gran quantitat d’originals presentats procedents d’arreu de l’àmbit
lingüístic del català i una remarcable riquesa i una alta qualitat
de propostes artístiques amb estètiques diferents”.
Els premis es van lliurar per
primera vegada en un acte obert al
públic al Teatre, una de les novetats que ha introduït la Associació
Recvll. Van col·laborar en aquest
acte. El Cor de Cambra Sota Palau, l’Escola de Dansa Esclat i els
Castellers de l’Alt Maresme.
El fil conductor de la 52a Festa dels Premis Recvll ha estat la
llengua i cultura d’arreu dels països catalans, recitant-se versos
de diferents autors catalans, valencians i balears amb una veu
en off. Les poesies recitades han
estat: Un dia vaig escriure (Màrius Sampere), A la poesia (Ponç
Pons), i Ací em pariren, ací estic
(Vicent Andrés Estallés).
Després del lliurament de
premis, hi va haver el tradicional
dinar de germanor amb la participació dels guanyadors d’aquesta edició i els de l’any 2015. yy

Actuació dels Maduixots. Foto Yoyo
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“Corre, Vola, Viu !”, amb Rafel Bagot

De Magic Johnson a Rafel Nadal, passant per Blanes, Escòcia, Estats Units, Cuba, Tailàndia i la resta del món
tols, un fil conductor molt més
poderós és el món de l’esport des
d’una vessant molt ampla. Entre
les anècdotes més destacades
s’hi inclou entrar als vestidors de
l’NBA per parlar amb els jugadors i entrevistar Magic Johnson
i Pat Riley; anar a uns Highland
Games-Jocs de les Terres Altes a
Escòcia on llancen pedres i pals;
viure des de dins un torneig de
Winbledon; o bé recordar a Lituània els jugadors de bàsquet
que van marcar llegenda, com
Sabonis i Marchulenis.

blanes

La Sala de Plens de l’Ajuntament de Blanes va quedar petita
en la presentació del llibre Corre, Vola, Viu ! El primer que ha
escrit el periodista blanenc del
programa Espai Terra de TV3
Rafel Bagot.
Rafel Bagot ens agafa de la
mà i ens du a una quinzena de
països d’Europa, Àsia, Àfrica i
tot el continent americà, on ha
viscut situacions divertides, sorprenents i curioses, alhora que
de vegades certament arriscades. Hi ha dues temàtiques dominants: el pur plaer de conèixer gent i llocs nous –en aquest
sentit, l’autor reivindica la figura
del viatger abans que la del turista- i els esports en el més ample
sentit, atletisme, bàsquet, futbol
americà, lluita tailandesa, etc.
Per introduir l’acte, Rafel Bagot va comptar amb la presencia de la companya de treball i
conciutadana, la periodista de
TV3 Fina Brunet. Tots dos comparteixen una altra coincidència
difícil d’emular. Han estat pregoners de la Festa Major de Blanes.
Bagot parla de veure món i les

Fina Brunet i Rafel Bagot. Foto Yoyo

anècdotes viscudes, de conversar
amb gent amb moltes realitats
diferents. Així, hi trobem des de
l’experiència d’haver hagut de
passar una nit en una presó de
Bielorússia fins anar a cavall per
les estepes mongoles de Genguis
Khan. També inclou molts testimonis, com el d’una dona xinesa

manipulada mentalment pel seu
govern que explica que Tiananmen no va existir mai, un cubà
que reflexiona sobre el futur del
seu país o bé nois marroquins
que volen creuar l’estret en patera per millorar la seva situació.
També hi ha experiències personals de l’autor prou intenses,

com la vegada que va haver de
superar un dengue en un hospital del nord de Tailàndia, viure
als Estats Units o un accident en
moto que va patir a Laos.
Si bé els llocs que coneixem
a través dels ulls de Rafel Bagot
són un nexe comú dels 12 capí-

Especialment intens és el
capítol que dedica a parlar de
com es va preparar per córrer
la marató de Barcelona i els dolorosos entrebancs físics que va
haver de superar. La insaciable
curiositat del periodista i la seva
afició pel món de l’esport introdueix al lector en el takraw, un
esport que es practica a Tailàndia, on també va entrenar per
Muay Thai, lluita tailandesa.
Igualment, relata l’entrevista que
va fer amb Ronaldo a París, així
com també l’aventura d’haver
practicat futbol americà, bàsquet i atletisme en una escola als
Estats Units. yy
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17 d’abril: procés participatiu sobre la C-32
Les comunicacions entre Blanes i Lloret no han evolucionat
amb el pas dels anys i el creixement de la zona. Només hi ha
una carretera que uneix els dos
municipis, la mateixa que ja hi
havia dècades enrere. Tothom
està d’acord en què aquestes comunicacions s’han de millorar. A
l’hora de parlar de possibles solucions hi ha diferència de criteris.
Allargar la C-32 fins a Lloret s’ha
plantejat en diverses ocasions ja
sigui com a autopista, autovia o
via segregada. També s’ha plantejat desdoblar la GI-682 de Blanes a Lloret i mirant una mica
més enllà, també ha estat sobre
la taula un enllaç amb la N-II i
fer una connexió amb l’autopista
AP-7.

Lloret és l’únic gran municipi de l’Estat que no té un accés
directe des de l’autopista.
La Generalitat està disposada a allargar la C-32 fins a
Lloret. Les discrepàncies han
portat a un procés participatiu
que el dia 17 viurà un dels dies
centrals; a Blanes, s’organitza
entre l’Ajuntament i la Plataforma Aturem la C-32. A Lloret, la
consulta ha sorgit per iniciativa
de la Plataforma. Els ciutadans
podran opinar sobre el projecte.
En tot cas, la decisió final serà
del plenari de Blanes. A Lloret ja
es van manifestar en el seu dia.
Aquestes són algunes de les
dades i claus d’aquest procés.

Els projectes
La prolongació de la C-32, que
tindrà un traçat de 7’6 quilòmetres i
passarà per Tordera, Blanes i Lloret,
costarà 58’6 MEUR (sense IVA), es
farà amb un sistema pioner a l‘Estat
per evitar xocs frontals, l’anomenat
2+1. Aquest model, que ja s‘ha implantat a Europa, alterna dos carrils
de circulació amb un de sol en sentit
contrari i els separa amb barreres.
L‘allargament l’assumirà el grup
Abertis i forma part d’un conveni
global per al Maresme-Selva i per
al Garraf, amb un cost total de 100
MEUR. La carretera serà lliure de
peatge i s‘espera que hi circulin fins
a 9.600 vehicles diaris.
El tronc principal de la nova
carretera té una longitud de 6,5
quilòmetres. A uns 4,5 quilòmetres
de l’enllaç inicial amb la GI-600, es
preveu un segon enllaç (de Fenals),
des d’on un ramal d’1,1 quilòmetres
i un carril per sentit permetrà la
connexió amb la carretera GI-682,
a la zona de Papalús. La carretera
principal, al seu torn, continua el
seu recorregut fins a enllaçar finalment amb la C-63.

La GI-682, única carretera entre Blanes i Lloret. Foto Yoyo

PROCÉS PARTICIPATIU
Pregunta:
Vostè està a favor o en contra de la
prolongació de la C-32 entre Blanes
i Lloret?
Respostes:
- A favor /

- En contra

- Local Social de Mas Enlaire, plaça
11 de setembre.
- Local Social de Mas Florit, pista
esportiva de Mas Florit.
- Local Social de Ca la Guidó, carrer
Joan Alcover 20.

Qui podrà votar:

- Local Social de Mas Borinot, Camí
Sant Pere del Bosc 2.

Totes aquelles persones empadronades al municipi de Blanes o Lloret
de Mar majors de 16 anys.

- Escola Pinya de Rosa, carrer Rubén
Darío 12.

Caldrà presentar DNI/NIE, passaport
o permís de conduir.
On votar a Blanes
- Ajuntament de Blanes, passeig de
Dintre 29.
- Local Social de la Plantera, avinguda Catalunya 10.
- Local Social de Mas Moixa, plaça
Mas Moixa.

La nova carretera salva la complicada orografia de l’entorn mitjançant cinc viaductes i dos túnels.
El primer túnel (Tres Turons) és
artificial, té una longitud de 150
metres de longitud i està format per
dos tubs de dos carrils cadascun; el
segon (de l’Àngel) té 335 metres de
longitud i un sol tub. Entre les estructures, cal remarcar una de 130
metres sobre la riera Passapera i una
de 125 metres sobre el torrent de les
Ànimes.

Vista aèria del final de la C-32. Foto Aeroproduccions

La segona fase de la Ronda de
Lloret, preveu la circumval·lació de
Lloret de Mar, començant a l’enllaç
amb la C-63 i finalitzant a la GI682, que connecta amb Tossa de
Mar. També donarà accés a Cala
Canyelles i les urbanitzacions costaneres. El cost l’anunciarà la Generalitat.
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.
Altres alternatives:
Des del territori es considera
que hi ha diverses alternatives al
projecte de la C-32.
-Desdoblament de la carretera GI600 entre Tordera i Blanes.
-Desdoblament de la carretera
GI-682 entre Blanes i Lloret amb
un carril bus. Projecte aprovat per
la Generalitat de Catalunya, l‘any
2012.
-Circumval·lació / Ronda Nord de
Blanes.
-Xarxa ferroviària entre Blanes i
Lloret.
-Desdoblament de la carretera GI63 entre Vidreres i Lloret.

Canvis polítics
L’opinió dels ajuntaments de
Blanes i Lloret abans i després de
les eleccions municipals ha canviat.
Abans del maig del 2015, el consis-

tori lloretenc defensava la consulta i
la moratòria. Amb el canvi de plenari
i l’ampliació del projecte, aquesta opció es va descartar per 5 vots a favor

A Lloret de Mar:
-El Puntet
-El Puntet de Fenals
-El Centre Cívic El Rieral
-Biblioteca Municipal
Horari de votació
De 10 a 20 h
Màxima tensió al ple de Lloret. Foto M.A. Comas

de la consulta (En Lloret Sí Se Puede,
C’s i ICV-EUiA) i 16 a favor de la prolongació i la ronda (CDC, ERC, PSC,
PP i Millor).
A Blanes, PSC i CIU van descartar mesos abans de les eleccions una
moció on es demanava la consulta i
una moratòria. Després de les eleccions, amb vuit grups al consistori, es
tira endavant el procés participatiu
amb les abstencions del PSC i CDC, 8
dels 21 vots possibles. La resta, EUiAICV, ERC, C’s, CUP, Batega per Blanes i PP fomenten el procés de participació ciutadana. Aquests darrers
mesos, l’Ajuntament de Blanes ha
demanat al de Lloret que la consulta
o procés de participació ciutadana
també es fes en aquest municipi.
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El debat

Veus favorables
Els hotelers de Lloret de Mar
veuen “indispensable” la construcció del ramal de la C-32 i
diuen que “ja no es pot postergar
més“.

considera que el projecte definitiu
recull mesures, esmenes i al·legacions presentades en els darrers
quinze anys i minimitza al mínim
l‘impacte ambiental.

En un comunicat, l‘entitat assegura en resposta a les veus contràries a aquesta infraestructura
que “obrirà noves oportunitats
d‘ampliar el ventall de propostes
turístiques i avançar cap a un model de destinació que s‘afegeixi al
de sol i platja“.

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.

El gremi ha recordat que
aquesta obra és una “reivindicació
històrica” i que ajudarà a “atraure
inversions, crear llocs de treball i
oferir noves propostes turístiques
que s‘afegiran a les de sol i platja”.

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.

Sobre la inquietud mediambiental per aquesta obra, el Gremi d‘Hostaleria de Lloret de Mar

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.
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.
Els darrers mesos també ha
sorgit el moviment C32 per Lloret
favorable a l’obra amb l’obectiu de
millorar les comunicacions.

Tres polítics i un científic debaten sobre la prolongació de la
C-32 fins a Lloret de Mar.
Manel Nadal, exsecretari general de Mobilitat pel PSC, va
obrir el debat defensant l’obra i
altres actuacions per millorar la
mobilitat de la zona, “s’ha d’allargar l’autopista però també fer la
ronda de Lloret, el carril bus entre
Blanes i Lloret i reformar la carretera actual amb l’objectiu de millorar la mobilitat. Es triga molt per
arribar a Lloret. També es podrien
reduir alguns punts perillosos a
nivell d’accidents. Menys temps,
menys contaminació”.
Després de dues hores de debat, l’exconseller de Medi Ambient

per ICV, Salvador Milà, va deixar
la porta oberta a la via judicial al
considerar que s’utilitza un estudi d’impacte ambiental de l’any
2.000, “el projecte del 2000 és molt
diferent a l’actual. S’haurà de fer
un nou estudi d’impacte ambiental. Hi haurà partit de tornada”.
Pere Macias, exconseller de
Medi Ambient i Territori per CiU,
defensa el projecte per afavorir
el desenvolupament de la Costa
Brava sud, reduir els accidents de
trànsit i la contaminació.
Rafel Sardà, del CEAB-CSIC,
considera que l’impacte ambiental de l’obra és crític i defensa la
ronda de Blanes com alternativa a
allargar l’autopista.

Veus contràries
Milà, Macias, Sardà i Nadal. Foto Yoyo

Guerra de xifres
El darrer any s’han presentat
dos estudis sobre el trànsit de la
zona i la conveniència o no de fer
el nou vial.

Acció reivindicativa coincidint amb la Marxa de les Ermites. Foto Aturem la C-32

Diverses entitats i grups treballen des de fa temps agrupades
a la Plataforma Aturem la C-32.
Defensen que l’obra malmetrà
els boscos de Blanes i Lloret amb
alguns llocs emblemàtics com El
Vilar, Sant Pere del Bosc, l’Àngel
o les Alegries. Consideren que el
projecte es fa pels interessos que
té Abertis per allargar el peatge
de l’autopista del Maresme que
finalitza el ja proper 2021.
Com a alternatives, millorar
les infraestructures actuals i re-

forçar el transport públic. En el
cas de Blanes, es proposa acostar la carretera al poble i fer la
ronda prevista en el POUM per
darrera de Ca la Guidó, Mas
Guelo, Residencial Blanes i Mas
Borinot.
Aturem la C-32 ha estat molt
activa des de la seva constitució.
Els darrers actes, una taula informativa coincidint amb l’Aplec
del Vilar de Blanes i campanya
contra la C-32 a la Marxa de les
Ermites de Lloret de Mar. Du-

rant tots els actes celebrats s’han
recollit signatures contràries a la
prolongació de l’autopista.
La Plataforma defensa que
el projecte no està acabat, i per
tant, la pressió ciutadana, ha
de portar a reformar-lo i aconseguir que respecti molt més el
medi ambient. Aturem la C-32
lamenta que l’ajuntament de
Lloret no hagi acceptat la consulta que tiren ells endavant pel
seu compte amb quatre punts de
votació.

Segons el treball d’Aturem la
C-32, només un 14,41% dels cotxes que accedeixen a Lloret de Mar
procedents de la GI-600 i la GI-682
són potencials usuaris del tram que
es vol ampliar de l‘autopista.
En un comunicat, la plataforma ha considerat que els resultats
d‘aquest estudi mostren que aquest
projecte “no resoldrà els problemes
de mobilitat de la zona i justifica
l‘aturada del projecte i l‘estudi de
les alternatives: el desdoblament de
la carretera Blanes-Lloret i la construcció de les rondes de circumval·
lació d‘ambdós municipis”.
Segons l’estudi encarregat per
l’Ajuntament de Lloret, el perllongament de la C-32 (Blanes-Lloret)
beneficiaria 10.872 vehicles al dia

amb puntes de fins a 21.100 vehicles el mes d‘agost. Entre les dades més rellevants, destaca que els
32.000 vehicles diaris que transiten
el mes d‘agost per la GI-682, la
meitat podrien utilitzar el perllongament i alliberar així el volum de
vehicles del tram de Blanes a Lloret. En temporada baixa, el nombre
de vehicles que podrien utilitzar
l‘autopista seria un 35% del total.
Pel que fa al temps de viatge,
en volums de trànsit moderat és
de 9-11 minuts, però pot arribar
fins als 22 minuts. La major part
del temps (entre 7-11 minuts) es
concentra al tram urbà de Blanes.
Amb la nova carretera, el trajecte
duraria 5 minuts, segons el treball
de MCrit.
L‘estudi, descarta desdoblar la
GI-600 i la GI-682 perquè les 12
rotondes que hi ha impedeixen absorbir l‘excés de vehicles en hores
punta. yy
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Més espai per als vianants

Abans de l’enderroc. Foto M.A. Comas
LLORET DE MAR

Lloret enderroca dues finques
de l’avinguda de Blanes. A l’espai
resultant es farà una vorera de
quasi 5 metres, mentre que fins ara

Durant l’enderroc. Foto M.A. Comas

no arribava als 60 cm, una zona de
pas de vianants, enjardinament i
un carril per a bicicletes. El projecte, aprovat el juny del 2015 i
amb un pressupost de 544.000 €,

inclou les expropiacions de dos
locals, l’enderroc i la urbanització
de la zona.
Per seguretat envers els usua-

Després de l’enderroc. Foto M.A. Comas

ris, vianants i trànsit rodat, durant
les obres s’han fet desviaments de
trànsit a les vies afectades. Aquesta era una obra llargament reivindicada perquè és una zona molt

concorreguda i els vianants no tenien pràcticament espai per poder
moure’s. La mobilitat i la seguretat faran un pas molt important a
partir d’ara. yy

Blanes al Mercat Dia Internacional de la
del Ram de Vic
Poesia
LLORET DE MAR

Estand de Blanes a Vic. Foto Aj. Blanes
VIC

L’Ajuntament de Blanes ha participat amb un estand propi al Mercat del Ram de Vic, que cada any
atrau milers de visitants a la capital
osonenca. En anys anteriors, l’Oficina de Turisme de Blanes havia assistit formant part del taulell informatiu del Patronat de Turisme Costa Brava on s’hi destacaven diverses
destinacions. En aquesta ocasió,
però, Blanes ha disposat d’un estand propi amb un espai molt més
ample per promocionar el municipi
i ser més visibles.
Es tracta de donar a conèixer les
diferents activitats lúdiques, esportives i culturals que es fan a Blanes
al llarg de l’any, així com els encants
naturals que es poden gaudir. Uns
altres atractius que es van difondre
a l’estand de l’Oficina de Turisme de
Blanes són els productes gastronòmics autòctons: les cerveses Marina i Popaire, els caves Laviret i Ses
Vernes, el vi blanc de Cal Correu,
les Carboneres de la Pastisseria Ca

l’Orench, i la mel i melmelada del
Jardí Botànic Marimurtra.
Capítol a part, va ser la promoció que també es va fer de les
mongetes del ganxet, una varietat
de fesol típica d’alguns indrets de
la Selva, el Maresme i el Vallès. A
banda de trobar-se recollides en
l’estand, les mongetes del ganxet
també s’oferien com a degustació
dins l’Espai Terra i Cuina del Mercat del Ram de Vic. En aquest cas,
es feia comptant amb el suport de la
Cooperativa Agrícola de la Conca
de la Tordera.
La participació de l’Ajuntament
de Blanes a la Mercat del Ram de
Vic és fruit del conveni de col·laboració que van signar els dos
municipis el passat 27 de gener. En
aquest sentit, l’objectiu és fomentar
la mútua promoció turística a la
Catalunya Central i a la Costa Brava, respectivament, a través de diferents accions que es duran a terme
durant dos anys. yy

La Biblioteca de Lloret de Mar
s’ha sumat un any més a la celebració del Dia Internacional de la
Poesia, que té lloc cada 21 de març,
amb diverses activitats. El prolífic
poeta mallorquí Carles Rebassa presentà, el divendres 18 de març, un
recital de poesia basat en l’antologia
que ell mateix ha recollit: Els joves i
les vídues i altres poemes. També va
introduir alguns textos recurrents
d’altres autors, com Blai Bonet, Joan
Brossa, Palau i Fabre, Miquel Bauçà, Mahmud Darwix o Maria Mercè Marçal. El dia següent, el mateix
autor va protagonitzar un taller de
poesia titulat: “Dir poesia. Ser el cos
del poema”.
D’altra banda l’equipament també va programar dins de l’espai el
Racó dels Contes, que s’adreça als
més petits, un taller que portava
per nom “Les papallones també
volen poesia”, amb l’objectiu de
mostrar la poesia als nens des d’una
forma amena i entretinguda.
La Biblioteca de Lloret tancà
aquest homenatge a la poesia amb
la proposta “Roba un poema: de la
xarxa a la biblioteca”. Es tracta d’una
iniciativa que permet apropar la
poesia a un públic més ampli, realitzant fotografies dels lloms dels
llibres i promovent-les a la xarxa. La
idea rau bàsicament en fer un escrit
amb allò que pot suscitar el títol de
l’obra escaient, amb l’objectiu d’animar al públic a fomentar la seva creativitat. Va completar el programa,
una nova sessió del Club de Lectura
amb “Núria Candela diu Vinyoli” i
una “Pluja d’avions poètics”. yy

Pluja d’avions poètics. Foto M.A. Comas
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Concurs de pintura Ràpida

Narcís Sala i l’obra guanyadora. Foto M.A. Comas
lloret de mar

El Club Marina Casinet de
Lloret de Mar ha organitzat aquest
abril el 21è Concurs de Pintura Ràpida. S’han presentat un total de 41
obres.
El guanyador ha estat Narcís
Sala Gascons, que va rebre un premi de 1.200 euros. El segon premi
ha estat per Alejandro Miras Esteban (1.000 euros) i el tercer lloc per
a Joan Coch Rey (800 euros).
El guanyador del premi especial Natura, dotat amb 600 euros

i atorgat per la Regidoria de Medi
Ambient de l’Ajuntament de Lloret
de Mar ha estat per Ramon Pujolà
Font.
El jurat d’aquesta edició ha estat format per Toti Fàbregas, Albert Giménez, Maria Assumpció
Comas, Joan Bernat i Lluís Farrés,
tots relacionats amb el món de l’art
i més concretament de la pintura.
Jordi Soliguer ha actuat com a
secretari sense vot.
Col·laboren en l’organització

del concurs, l’Ajuntament de Lloret
i la Diputació de Girona.
El concurs ha canviat de dates,
de finals d’estiu ha passat a la primavera, amb l’objectiu de millorar
el nombre de participants. El temps
del diumenge, 3 d’abril, va acompanyar i durant tot el matí es van
barrejar els pintors amb els participants a la Marxa de les Ermites del
Xino-Xano.
Les obres estan exposades fins
al dia 16 a la Sala Municipal de la
Casa de la Cultura. yy

Autodefensa per a dones

Taller celebrat a Lloret de Mar. Foto M.A. Comas
blanes - lloret de mar

Coincidint amb la celebració
del Dia de la Dona, la Regidoria
de la Dona de Lloret de Mar ha
ofert un taller d’autodefensa per
a les dones. L’ha impartit Marga
Puntada, del Club Team Albino.
El taller constava de dues sessions. Es va treballar la part tècnica de defensa i la psicològica amb

l’objectiu de convèncer les participants que poden defensar-se
i com ho poden fer-ho en cas de
patir una amenaça o agressió. Les
sessions de treball es van fer al pavelló...
A Blanes, s’està preparant el VI
Curs d’Autoprotecció per a dones.
Serà el dimecres 27 i divendres 29
d‘abril amb una sessió al matí, de

9:30 a 12:30 hores i una a la tarda,
de 17:30 a 20:30 hores. Total del
curs, 6 hores. Es farà a la Ciutat
Esportiva i anirà a càrrec de quatre membres de la Policia Local.
S’han previst nombroses novetats
en relació a les primeres edicions.
Per inscripcions: defensapersonaldones@blanes.cat o a la seu
de la Policia Local. yy
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SOCIETAT BLANES

Els escoltes a la Biblioteca

25 Anys de Música a
l’Esperança
blanes

L’Associació d’Amics de “Música a l’Esperança” ja té a punt el
programa del cicle de concerts
d’aquest 2016. Seran, com és habitual, els divendres de maig a la
capella de l’Esperança. Enguany
hi haurà un concert especial (3
de juny), per commemorar els 25
anys d’activitats. El preu de les entrades és de 10 euros pels concerts
ordinaris i 15 per l’extraordinari.

Jocs a la plaça de la Biblioteca. Foto Yoyo

L’entitat convidada al programa
Promocionem la Cultura, Fomentem la Lectura del mes de
març a la Biblioteca Comarcal
ha estat l’Agrupament Escolta
i Guia Pinya de Rosa en el seu

50+1 aniversari. El dissabte 12
de març hi va haver un matí de
jocs, tallers i xerrades. Durant
tot el mes, l’entitat ha exposat el
seu material al vestíbul de l’equipament cultural. yy

Dia Mundial de la Poesia

Programa:
6 DE MAIG
GLÒRIA GARCÉS TRIO, veu,
piano i composicions, Evandro
Correa, guitarra, Xavi Molina,
saxo i clarinet.
Presenten: CD Nits en blanc
13 DE MAIG
ROSA ZARAGOZA, veu, amb
Gabriela Ahumada, veu i guitarra
i Tamara Precek, veu i guitarra.
Presenten: De la pell i de l’ànima

blanes - kuwonku

rinacs “Preneu les roses”, un
poema en 16 llengües. Hi van
intervenir diversos usuaris de la
biblioteca. yy

Setmana Santa familiar

Aconseguir que les vaques donessin llet era un dels objectius que
els blanencs Roser Bitlloch i Pere
Gual es van marcar ara fa sis anys
quan van viatjar a Gàmbia de vacances i van veure que en aquell
poble estava tot per fer.
Aquest dies s’ha fet un concert
de Gospel a benefici de l’Associació pel Desenvolupament Rural

Animació al passeig de Mar. Foto Yoyo

Blanes és una destinació de turisme familiar i especialment
pensat en aquest tipus de visitant, durant els dies festius de
Setmana Santa hi ha hagut in-

20 DE MAIG
VÍCTOR PALACIOS, veu amb
Dani Blanco, guitarra. Recital
flamenc
27 DE MAIG
ÒPERA PRIMA, Susanna del Saz
(mezzosoprano), Elena Martinell
(soprano), Sergi Bellver (tenor) i

Lucas Groppo (baríton). Presenten: Nus
3 DE JUNY
LÍDIA PUJOL amb Miquel Àngel Cordero, contrabaix i veu.
Presenten: ITER LUMINIS (El
camí de la llum) Concert extraordinari de celebració dels 25
anys, amb tastet final. yy

Les vaques de Kuwonku ja
donen llet

Recitant Preneu les roses. Foto Yoyo

La Biblioteca Comarcal de Blanes ha celebrar el 21 de març
(Dia Mundial de la Poesia) amb
la lectura del poema d’Olga Xi-

Actuació de Blasco i Serra (2015). Foto Yoyo

flables i tallers al passeig de Mar.
Els tallers estaven pensats per
fer una mona, decorar un ou de
Pasqua o confeccionar un vestit
de manaia. yy
Actuació de Gospelgirona. Foto Yoyo

de Kuwonku. Va anar a càrrec de
Gospelgirona i va servir per repassar com avancen els projectes de
l’entitat.

El poble disposa d’ambulatori,
que fa servir la gent de tota la comarca, “Ara es treballa per poder
finançar els medicaments”.

Pere Gual explica que l’abastament d’aigua pels animals i pels veïns està funcionant molt bé. Sobre
tot, remarca que les vaques comencen a donar llet. Abans, per la mala
alimentació, no hi havia manera
d’aconseguir-ne.

Es pot col·laborar amb aquesta
entitat fent-se soci o bé apadrinant
un nen. Segons explica Roser Bitlloch, les famílies que apadrinen un
infant reben periòdicament informació de com va a l’escola i com va
creixent. yy

LA MARINA 17

ABRIL DE 2016

Primers treballs del nou Pla
Urbanístic
BLANES

L’actual Pla General d’Urbanisme de Blanes està anul·lat, i si es
confirma aquesta sentència, entraria en vigor el pla de 1982. Mentre
s’espera una sentència definitiva al
recurs presentat per l’ajuntament, es
treballa per tenir una nova proposta
urbanística. Entre els objectius: reforçar el paper de Blanes com a ciutat, limitar l’ocupació del sòl, millorar les comunicacions entre barris,
buscar els instruments per a facilitar
el benestar dels veïns i el desenvolupament econòmic, mantenir l’activitat industrial, potenciar el transport
públic i la zona comercial del Centre-Mercat...
Entre les primeres mesures, qualificar com a sòl urbanitzable no programat la banda nord de la carretera
de Blanes a Lloret, entre la rotonda
dels focs i l’hospital, i la part del delta
de la Tordera, segons explica la regidora d’Urbanisme Pepa Celaya.
EUiA-ICV i Batega per Blanes
han presentat una sèrie de propostes, que s’han acceptat: conversió de
la GI-682 en un carrer més del poble amb voreres, espais verds i carril
bus; pacificar el carrer Ample o assegurar tota l’avinguda Parlament que
s’ha de fer al Pla Parcial Costa Brava.

Els terrenys del nord de la GI-682 seràn urbanitzables no programats. Foto Yoyo

La CUP ha estat l’única força
que ha votat en contra de les primeres propostes del nou planejament
per ser “massa continuista i perdre
una oportunitat de canviar”, segons
destaca el regidor Jaume Pujades.
Per la CUP, “Blanes no ha de créixer més i s’hauria de potenciar al
màxim la participació ciutadana
perquè els blanencs i blanenques
defineixin el futur urbanístic de la
població”.
Durant un any, es suspenen les
llicències d’oci al sector dels Pins.
Per Víctor Catalán (EUiA-ICV), els
problemes que hi ha al veïnat, però,
només es resoldran si s’actua contra
les activitats actuals, “abans els Pins
era una zona de segona residència.
En 10 anys el nombre de veïns ha
augmentat en 1.500 persones”.

Salvador Tordera del PP defensa
la proposta “perquè Blanes necessita
un nou POUM amb urgència”.
Per Margarita Santo de C’s, “Blanes no pot quedar bloquejada. Cal
revisar el POUM perquè fer-ne un
de nou comportaria temps i molts
diners”.
Dafne Galvany de Convergència, recorda que “Blanes aposta pel
turisme familiar i per tant cal evitar
les activitats que generen problemes”.
Abans d’aprovar el text definitiu
hi haurà un ampli procés de participació ciutadana que inclou, entre
d’altres, una enquesta a tots els ciutadans que vulguin opinar sobre el
futur urbanístic, tres sessions de treball i una web específica. yy

El paper de Salvador Tordera
BLANES

Després de l’acord PSC-CDC i
ERC, deu regidors, s’ha creat una
ponència tècnica d’activitats que
dirigirà Salvador Tordera (PPC).
Cobrarà 270 euros per cada reunió,
a raó d’un màxim de quatre per
mes. Aquesta figura va generar una
forta polèmica a l’hora d’aprovar el
nou cartipàs.

compra el vot de Tordera amb una
indemnització que és igual a la dels
tinents d’alcalde.

joc per enganyar on sempre guanya
el mateix. Aquí no hi ha transparència. Aneu malament.

Joan Salmerón (EUIA-ICV),
comenta que no cal avergonyir-se.
Dieu clarament que és un membre
més del govern. En d’altres mandats ja es va fer, però almenys no
s’amagava. En aquest mandat s’ha

Clara Castrillo (CUP) manté
que hi ha un doble frau “Primer no
hi ha projecte i ara ens presenteu la
comissió tècnica. Ens sentim poc
escoltats i menystinguts. Nosaltres
també volem el millor per a Blanes”.
Jordi Urgell (Batega per Blanes)
es va oferir a fer el mateix que Tordera “de franc”. Per a Urgell, “això és
el pacte de la vergonya. Heu comprat un vot”.
Salvador Tordera assegura que
l’únic que el mou és treballar per
Blanes. Jo depenc de l’alcalde. Tinc
llibertat de vot en temes identitaris
i de consciència. No han comprat
cap vot.

Salvador Tordera, els regidors de Batega i els d’ERC. Foto Yoyo

Segons l’alcalde Miquel Lupiáñez, es tracta d’una tasca que jo
no puc realitzar i que farà una persona que coneix el poble i l’ajuntament. Per a l’oposició, el govern
amaga un pacte a quatre bandes i

perdut una clara oportunitat de fer
un govern d’esquerres. Sumem 14
regidors.
Sergio Atalaya (C’s), considera
que s’ha fet el joc dels trilers. És un

Els regidors d’ERC, nous al
govern, tindran una dedicació del
40% i rebran 21.000 euros anuals
bruts.
El nou cartipàs es va aprovar
amb 11 vots a favor, PSC, CDC,
ERC i PPC. La resta de grups, 10
regidors, hi van votar en contra. yy

18 LA MARINA

ABRIL DE 2016

SETMANA SANTA A LLORET DE MAR

Processó del Divendres Sant

Es presenten a Blanes els
Manaies Iuniores

La processó a la plaça de l’Església. Foto M.A. Comas

Un dels actes més tradicionals
de la Setmana Santa lloretenca
és la processó. Surt de la Par-

ròquia i recorre els carrers del
centre de la vila. La nit del divendres Sant. yy
Desfilada de presentació. Foto Yoyo

Els Bunyols del Xino-Xano

Membres del Xino-Xano cuinant els bunyols. Foto M.A. Comas

La Setmana Santa no seria completa sense la bunyolada a les
Alegries. Se celebra el Divendres
Sant al matí. Aquest és un dels

actes del llarg calendari d’activitats que programa any rera any el
Xino-Xano. Pocs dies després es
va fer la Marxa de les Ermites. yy

Cantada de caramelles

blanes

Són 22 nois i noies de 6 a 16
anys, una rèplica exacta dels manaies de Blanes que enguany fan
15 anys, amb el mateix equipament que reprodueix fidelment
tant la vestimenta com l’armament de fa 2000 anys.
El president dels Manaies Iuniores és Òscar Magallón, que
forma part de l’entitat des de fa 13
anys, ens explica que, els Manaies de Blanes són la seva passió,
i com a tal ho volen transmetre
als més menuts i des dels sis anys.
Desitgem que els que ara comencen siguin capaços de continuar el treball començat fa quinze
anys.

Hi ha vuit encarregats dels
Manaies de Blanes que van acompanyar els seus Iuniores en el recorregut de presentació. Entre
aquests, hi ha tres professors de
banda i cinc de la resta del grup.
Els encarregats han estat aquests
darrers mesos ensenyant i entrenant els joves armats perquè
la cercavila de presentació fos el
més fidedigne possible respecte
les que acostumen a fer els membres de l’Associació Manaies de
Blanes.
Un dels assajos més esperats
va tenir lloc pocs dies abans de
Setmana Santa, quan els joves
armats van poder fer els passos
simulant la cercavila amb la vesti-

Quan arriba la Pasqua, és el moment d’expressar alegria i una
bona manera de fer-ho és can-

tant caramelles pels carrers de
la vila cridant l’atenció de veïns
i visitants. yy

Precisament per aquest motiu era important poder disposar
amb temps suficient de la vestimenta i l’armament ja que, si bé
ja havien assajat els tipus de pas
que havien de seguir, calia fer-se
a la idea de què significa haver de
fer un recorregut portant-ho tot
al damunt. yy

Aplec del Vilar 2016
blanes

El bisbe de Girona Francesc
Pardo, encapçala la cerimònia de
l’Any Sant de la Misericòrdia al
santuari del Vilar.

es remunta al segle XVII, i és una
de les dues festes més assenyalades
que es viuen al llarg de l’any al santuari. L’altra s’escau el darrer diumenge del mes d’octubre, l’Aplec

La celebració s’ha fet coincidint amb el tradicional Aplec del
Dimarts de Pasqua. L’Any Sant de
la Misericòrdia, és un temps especial de gràcia i de perdó que l’església universal viurà fins al 20 de
novembre de 2016.

Una de les parades per cantar. Foto M.A. Comas

menta completa. Tot i que està fet
a mida seva, al reproduir el més
fidedignament possible el mateix
que duen els grans –llevat d’algun
tipus de material en alguns de les
peces que les fan ser més lleugeres-, els nois i noies duen al seu
damunt una mitjana d’entre 1’5
i 3 kg de pes en funció del tipus
d’armat que reprodueixen.

Atès que en l’Any Sant de la
Misericòrdia la indulgència adquireix una rellevància particular,
el bisbe va designar el desembre
passat un total de 13 temples de
la diòcesi de Girona on es podrà
rebre aquesta indulgència plenària. Entre aquests llocs, s’hi inclou
el santuari del Vilar de Blanes.
Abans de l’ofici solemne, es va
obrir la Porta Santa.
La tradició de l’Aplec del Vilar

Obertura de la Porta Santa. Foto Yoyo

de Sant Rafel, quan l’Ajuntament
de Blanes i l’Obreria del Vilar donen compliment al Vot de Vila,
una altra tradició centenària que
encara es conserva al municipi. yy
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Detecció precoç del càncer de
còlon

MÓN EDUCATIU

10 anys de l’Escola Sa Forcanera

Els avis van compartir experiències amb els alumnes. Foto Facebook Sa Forcanera

Aquest curs 2015-16 es compleixen 10 anys de la posada en
marxa del centre escolar blanenc,
primer en aules prefabricades i
des d’aquest mateix any, en l’edifici

definitiu, molt a prop d’on havien
estudiat fins ara. Per a celebrar-ho,
s’han preparat diverses activitats
pensades tant pels alumnes com
pels familiars. yy

Projecte intergeneracional
Taula informativa al passeig de Dintre. Foto Yoyo
blanes

L’Associació contra el Càncer
de Blanes fomenta les proves de detecció precoç del càncer de colon.
El programa va adreçat a tots
els homes i dones de 50 a 69 anys
i la prova de cribatge és molt senzilla. S’ofereix la possibilitat de realitzar, cada dos anys i de manera
gratuïta, un test immunològic per
detectar sang oculta en femta no
apreciable a simple vista.
Els ciutadans que poden aco-

llir-se al programa rebran una
carta informativa. Per participar-hi han d’anar amb la carta a
una de les farmàcies adherides
a la campanya on facilitaran tot
el necessari per fer la prova. Un
cop realitzat el test, s’ha de portar
a la farmàcia tan aviat com sigui
possible, segons explica la Rosa,
la coordinadora de l’entitat blanenca.
El resultat es comunicarà per
carta passats uns dies. En el cas
que la prova surti positiva (és a

dir, que es detecti sang en la mostra de femta), s’haurà de fer una
colonoscòpia per descartar cap
lesió en el còlon o recte. Detectar
el tumor en la fase inicial facilita
el tractament.
El càncer colorectal pot desenvolupar-se durant mesos
sense produir molèsties i sovint,
quan aquestes apareixen, la malaltia ja està força avançada. En
alguns casos, es detecten lesions
que, si no es tracten, amb els
temps poden esdevenir càncer. yy

Els furts de la taca
lloret de mar

Els Mossos d‘Esquadra han
detingut dos homes com a presumptes autors d‘onze furts a
Lloret de Mar. La policia havia
obert una investigació després
de comprovar que des del setembre de l‘any passat i fins aquest
març hi havia hagut una sèrie de
furts que seguien un mateix patró. Els lladres s‘acostaven a turistes, normalment d‘edat avançada, i els avisaven que tenien
una gran taca a l‘esquena i els
acompanyaven fins a un portal
amb l‘excusa de netejar-la, moment en què aprofitaven per sostreure tot allò que duien de valor. Actuaven en parella. Mentre
un feia veure que netejava la taca
amb tovalloletes i una ampolla
d‘aigua, l‘altre lladre l‘esperava al
carrer amb el vehicle a punt per

Els joves fan de professors als avis. Foto Manyanet Blanes

Al llarg del segon trimestre, a
l’assignatura d’Educació Ètico
Cívica, els alumnes de 4t d’ESO
del Col·legi Santa Maria de Blanes van preparar, treballar i realitzar un projecte d’aprenentatge
i servei anomenat Generació

3.0. Aquest projecte consistia
en realitzar tallers pràctics per
aprendre a utilitzar les noves
tecnologies. Els tallers anaven
adreçats a persones de més de
65 anys del casal d’Avis Benet
Ribas. yy

Neda a l’escola

fugir. Els detinguts van quedar
en llibertat amb càrrecs.
Els investigadors van comptabilitzar fins a onze delictes
perpetrats seguint aquest mateix
procediment de la taca falsa. Tot
i que la descripció de la indumentària dels lladres no sempre
coincidia, la policia va poder
constatar que es tractava de les
mateixes persones que canviaven de roba per no ser detectats.
Es tracta de dos homes de 44
i 46 anys, nacionalitat algeriana
i veïns de Vilassar de Mar i Premià de Mar que tenien múltiples
antecedents. Van passar a disposició del jutjat d‘instrucció en
funcions de guàrdia de Blanes,
que va ordenar la seva llibertat
amb càrrecs. yy

Alguns dels alumnes participants. Foto Escola Carles Faust

L’Escola Carles Faust de Blanes
ha organitzat de febrer a maig
una sèrie de classes de natació
per als alumnes del cicle inicial.
Entre els objectius, que els
alumnes es familiaritzin amb el
medi aquàtic, ajudar al desenvoMaterial confiscat. Foto ACN

lupament motriu i agafar hàbits
saludables relacionats amb l’esport.
El curs es fa a la piscina de l’Hotel Olympic i no té cap cost per a
les famílies. yy

20 LA MARINA

ABRIL DE 2016

Serrano Bou exposa “Capritxos de Goya” a Vic
VIC

Quim Serrano Bou ha presentat Capritxos de Goya al Col·legi
d’Aparelladors d’Osona. La mostra forma part de la programació
de l’Ajuntament de Vic com a Capital de Cultura 2016.
L’artista blanenc interpreta els
Capritxos de Goya amb la seva
visió personal, fent un paral·lelisme entre la societat del 1779 i
la societat actual. Francisco Goya
va ser un dels pares de la pintura
moderna gràcies a que va dedicar
les seves últimes obres a interpretar la realitat amb sàtira, amargura i crítica.
Els Capritxos són una sèrie
de 80 aiguaforts creats pel pintor aragonès entre els anys 1797 i
1799 que reflectien el satíric i macabre de l’Espanya de finals del
segle XVIII. Dos segles més tard,
el 1981, Serrano Bou va pintar
el seu primer quadre d’art social
fent una crítica al cop d’estat del

23F, i al 1992 va ser cofundador
del Group Public Projects, primer grup d’art social a Espanya.
Amant de l’obra del pintor
aragonès, Serrano Bou es va endinsar en els Capritxos, comprovant que les mateixes motivacions que varen portar a plasmar
la realitat del segle XVIII a Goya
són vigents en les problemàtiques
socials que vivim actualment. A
partir del desembre de 2014 Serrano Bou es va proposar interpretar deu de les estampes de Goya
mantenint el seu grafisme i adequant-lo al dibuix dels gravats.
La tècnica que utilitza és el
puntillisme o degoteig, realitzat
de manera minuciosa i metòdica,
amb un escuradents. Això provoca que, per a la realització de cadascun dels quadres, l’artista hagi
hagut d’esmerçar-hi molts mesos.
Els colors recorden l’època negre
de l’artista; els negres i daurats,
els clars i foscos. Quim Serrano

fa un homenatge a Cadaqués,
incloent els seus paisatges com
a bressol del surrealisme. Amb
la interpretació dels Capritxos,
crea un paral·lelisme entre l’època
goyesca i la societat del segle XXI.
La crítica social que fa l’artista blanenc a través de les seves
creacions el duen, per exemple, a
comparar el Tribunal Constitucional de Madrid amb la Inquisició
Espanyola de segles enrere, o bé
a advertir dels perills i modern
esclavisme que poden suposar el
mòbil i les xarxes socials.
Nascut a Blanes l’any 1952,
Serrano Bou compta amb una
trajectòria professional de més
de 25 anys com a pintor i artista
visual. Durant la dècada dels vuitanta va residir a Nova York, viatjant contínuament pel continent
asiàtic. Una experiència que va
enriquir la seva gran versatilitat
artística i el seu instint innovador
com a creador.

Quim Serrano amb Miquel Lupiáñez (d’esquena). Foto Aj. Blanes

A banda de les innombrables
exposicions i mostres que ha fet
Serrano Bou a Catalunya i arreu de l’Estat espanyol, la seva
obra ha estat exposada internacionalment en llocs tan emblemàtics com Nova York, Miami,
Mèxic, Itàlia o Dubai. Les seves

obres formen part de col·leccions privades i institucionals,
com ara Goldmann Properties,
Miami, Prudencial Basche Security, Nova York, Museu Contemporani de Girona, i CEDAN
Fundación de Arte Beulas, entre
d’altres. yy

La Revista Blanda arriba a la majoria d’edat
BLANES

Les arrels industrials de Blanes
coetànies de l’antiga SAFA, és un
dels temes centrals de la revista
Blanda de l’Arxiu Municipal. El
número 18 està dedicat a la memòria de Josep Bota i Gibert, assidu col·laborador de la publicació.
Segons Antoni Reyes, director
de l’Arxiu, “la relació de Blanes
amb el tèxtil va molt més enllà
de la Safa i un bon exemple és el
treball sobre la Fàbrica de Teixits
de la historiadora Maria Àngela
Sagrera”.
L’empresa va complir un periple de prop de 60 anys, des del

La Fàbrica dels Teixits 1919. Fons AMBL

1889 fins al 1958, quan Blanes ja
començava a viure els primers
anys de l’incipient i nova indústria turística. Situada on actualment s’alça l’Hotel Costa Brava,
en l’antic carrer dels Massans, la
factoria va anar canviant de nom
amb el pas del temps, i un dels
darrers amb què se la va conèixer
era el de la marca Fabra & Coats.
La recerca, però, va molt més
enllà i fa un repàs a la gran època
que va viure la indústria, i sobretot la de teixits. Per això, repassa
les diferents fàbriques de gènere
de punt que van ser coetànies de
la Fàbrica dels Teixits a Blanes. A
banda de la més gran que va ser

un referent durant dècades al municipi, l’antiga SAFA creada l’any
1923 -actualment Nylstar-, hi havia les fàbriques de Can Tosas i
Can Sicra, petites espardenyeries i
diverses empreses dedicades també als gèneres de punt.
Altres articles que es recullen a
Blanda cal esmentar Joan Mirambell, un memorable arquitecte paisatgístic que va viure entre finals
del segle XIX i principis del XX,
d’Andreu Peralta.
El veterà mariner blanenc Albert Ros parla sobre les supersticions i creences de la gent de la mar,
entre elles el mal auguri que supo-

sava embarcar dones. Per la seva
banda, Pep Vila tracta sobre els
aliments més comuns que menjava la gent de Blanes entre els segles
XIV i XVIII; i finalment Antoni
Reyes, relata la història i evolució
d’una de les ermites més emblemàtiques de la vila la c apella de
l’Esperança, construïda l’any 1556.
Una altra secció de la publicació és la que es presenta sota
el títol La Força de les Imatges. A
propòsit del Fons Josep Maria Padern. Signada pel tècnic de l’Arxiu
Municipal Aitor Roger, analitza la
informació que es pot extreure de
l’extens fons fotogràfic cedit per
l’artista. Es tracta de 23.000 ins-

Assistents a la presentació. Foto Yoyo

tantànies que emmarquen cronològicament un període de 30 anys,
del 1955 al 1985.
Per últim, també s’inclouen
dues biografies. La primera, signada per Juli Baca amb el títol Memòries de pesca, reflexa la vida de
Ton Castañer (Blanes, 1917-2014),
de pares i avis pescadors que va
viure sempre al barri de S’Auguer,
davant del mar i de l’emblemàtica
roca de Sa Palomera. L’altra perfil
correspon a Pepe Soteras, pioner
dels empresaris turístics de la vila,
retratat literàriament en aquest
cas per la ploma de Ramon Freixenet i presentat amb un títol prou
original: Cafè, Copa i Puro. yy
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Blanes recupera els cinc dies de focs artificials per la
Festa Major de Santa Anna
Els membres de la Comissió
Tècnica del Jurat Qualificador del
Concurs de Focs d’Artifici han valorat altres millores complementàries que s’han inclòs enguany a les
bases de participació. Una d’elles és
que s’ha suprimit la imposició que
hi ha hagut durant tots aquests anys
en matèria de cartelleria. Cadascun
dels dies l’empresa que disparava havia d’incloure entre els efectes l’encesa d’un rètol lluminós al cim de Sa
Palomera on s’havien de posar diferents escrits.

blanes

Blanes recupera els cinc dies de
focs artificials per la Festa Major. El
2012 es va reduir la durada del concurs a quatre dies per raons econòmiques.
La 46a edició del Concurs de
Focs anirà del divendres 22 de juliol
fins al dimarts 26, coincidint amb el
dia central de la Festa Major, la festivitat de Santa Anna, patrona del
municipi.

«El concurs es farà del 22 al
26 de juliol»
Del que es tracta, en definitiva,
és de donar-li encara més relleu a
un dels principals reclams amb què
compta Blanes. Així ho assenyala el
primer tinent d’alcalde i regidor de
Cultura i Festes, Quim Torrecillas:
“Al recuperar un dia més entenem
que serà una manera de dinamitzar
molt més el municipi, perquè un dia
de focs repercuteix en l’economia
municipal, segons càlculs que ens
arriben de Promoció de la Ciutat,
a l’entorn de mig milió d’euros. Per
tant, entenem que és una inversió en
l’espectacle i a la vegada una millo-

«Cada empresa, pel sol fet
de participar, rep 19.000
euros»
Espectacle Accitana Ma. Angustias, guanyadora de les dues darreres edicions. Foto Quim Llorens

ra per a tot el comerç i la restauració
del municipi”. Les empreses que optin a participar tenen de termini fins
a mitjans del mes d’abril per presentar les seves pliques.
El fet de ser triat per participar al
concurs significa que cada empresa
seleccionada rebrà 19.000 € per llençar el seu espectacle, i optarà a guanyar el primer premi de 6.000€ (ma-

Revaloritzar el
patrimoni

Participants a la taula rodona. Foto Yoyo

Blanes treballa per revaloritzar el patrimoni del Vescomtat de
Cabrera com atractiu turístic i cultural. Un dels eixos d’acció serà la
restauració del Castell-Palau dels
Vescomtes i l’organització d’esdeveniments com ara fires i recreacions històriques. El punt de partida
serà la signatura d’un conveni de
l’Ajuntament, el Bisbat i l’Associació
Amics del Palau.

Castell-Palau –ubicat on actualment s’emplaça l’Església Santa Maria i l’Esbarjo Parroquial- i la Font
Gòtica, situada al carrer Ample.
Aquest darrer vestigi, que es conserva en molt bon estat després de
la restauració de l’any 2006, és una
dels millors exemples d’arquitectura
civil gòtica que encara es pot visitar,
i va ser declarada Bé Cultural d’Interès Nacional per la Generalitat
l’any 2013.

Blanes encara conserva testimonis molt destacats d’aquella època,
principalment amb els vestigis del

Aquests dies s’ha pogut visitar
una exposició a Casa Oms i s’ha organitzat una taula rodona. yy

blanes

teixes quantitats dels darrers anys).
També suposa que se la convidi per
tornar a participar al concurs de Blanes l’any vinent, quedant seleccionada automàticament si la plica que
presenta reuneix els requisits.
Enguany es dedicarà a l’esdeveniment internacional un pressupost
de 126.000 €, dels quals 95.000 corresponen als pagaments que es fan a

les empreses participants, i la resta a
despeses d’organització, premis i trofeus. Per poder afrontar l’increment
d’un dia més d’espectacles pirotècnics que hi haurà en aquesta 46a edició, l’Ajuntament ha signat un conveni de col·laboració amb l’Associació
de Firaires de Barcelona, que augmentarà uns dies més la instal·lació de les seves atraccions coincidint
amb la Festa Major de Santa Anna.

Aquesta vegada s’ha decidit
treure aquest requisit perquè l’espectacle sigui més lluït, ja que sovint el
què passava era que, depenent de si
hi havia o no vent, el fum que provocava dificultava la visibilitat. Amb
tot, aquesta supressió tindrà una
única excepció: el dia central de la
Festa Major de Blanes, quan continuarà encenent-se el tradicional
cartell on es llegeix Glòria a Santa
Anna abans de començar o acabar el
castell de focs. yy
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Govern majoritari a Lloret

Activitats per a la
gent gran amb una
gossa ensinistrada
blanes

L’Hospital Asil Sant Jaume de
Blanes, que pertany a la Corporació de Salut del Maresme i La Selva
(CSMS), ha portat a terme per primera vegada una activitat assistida
amb una gossa ensinistrada.

Els 11 membres del nou govern. Foto M.A. Comas
LLORET DE MAR

El PSC entra a formar govern
amb CiU i ERC a Lloret de Mar.
Les negociacions feia setmanes
que duraven. CiU va guanyar les
eleccions el maig de 2015 però la
candidatura de Jaume Dulsat va
quedar lluny de la majoria amb un
consistori molt fragmentat, un total de 8 grups municipals.
Els convergents van reeditar el
pacte amb ERC (que té dos regidors) i des de llavors governaven

en minoria. Amb la incorporació
dels tres regidors socialistes, el
govern municipal arriba als onze
integrants i assoleix la majoria absoluta al plenari, un fet que dóna
estabilitat al consistori.
El PSC va ser la tercera força
més votada a les passades eleccions municipals. També tenen representació municipal: Millor, En
Lloret, Sí Se Puede; C’s i el regidor no adscrit Enric Martínez, ex
membre del PPC.

NOU
CAVA ROSAT
DE BLANES
Coincidint amb la
festa de Sant Jordi
de 2016 Ses Vernes
presenta el nou cava
Blanes Signature Rosat

Aquest pacte segueix en la
línia iniciada pel PSC a la ciutat
de Girona, on els socialistes també s‘han incorporat al govern en
minoria de CiU per garantir l‘estabilitat i arribar fins a la majoria
absoluta.
A Blanes PSC i CIU governen
junts per primera vegada des de
l’inici del mandat 2015-19. Fa poques setmanes s’hi ha incorporat
ERC. yy

Concretament, la gossa, anomenada Wanda s’utilitza perquè
tingui contacte amb persones
amb diversitat funcional. Mitjançant el contacte amb el gos és fàcil evocar sentiments i emocions,
fer un treball de reminiscència, de
memòria, sensitiu i motriu, entre
d’altres activitats. La coordinadora
assistencial de l’Hospital Asil Sant
Jaume de Blanes, la Dra. Elena
Miñana, explica que l’activitat facilita la reducció dels nivells d’ansietat, promou la relaxació i permet
la interacció dels residents entre
ells. La gossa està uns 45 minuts
amb les persones grans i li donen
ordres, l’acaricien, hi juguen, etc.
sota la supervisió de Lara Ávila,
que és terapeuta ocupacional de la
CSMS.

Per a poder garantir el major
nombre de participants, es van realitzar dues sessions de 15 i 18 persones. D’aquesta manera, es va poder
treballar la interrelació dels usuaris i
la relació directa d’usuari i gos.
Des de l’Hospital Asil Sant Jaume de Blanes es considera l’acció
com a activitat extra, però la intenció és repetir-la un parell de vegades més durant l’any. yy

Activitat assistida a l’Hospital Asil Sant
Jaume. Foto CSMS

Blanes Signature Rosat
Amb l’etiqueta de Blanes Signature que incorpora el perfil de
Blanes del dibuix de Ricard Ferrer “traça blanenca”, es presenta
el nou rosat de Ses Vernes, un cava jove amb poc més de 12
mesos de criança.
Gràcies a la bona acollida al primer Blanes Signature blanc,
que va aparèixer al mercat pel darrer Nadal, Ses Vernes completa
el cava dedicat a Blanes amb un nou rosat jove.
Amb un bouquet fresc i un color descaradament viu, el nou cava
és ideal per a les actuals formes de consum del cava català: com
aperitiu acompanyant una mica de “pernil del bo” o com a copa
per compartir amb la colla en un dels locals de trobades d’amics,
de parelles o de feina.
Les noves formes de comportament social fan que cada dia més
gent usin aquests locals, on la música és protagonista. Tan si és
per quedar amb amics com per menjar un mos, els nous locals
conviden a demanar una copa original, diferent, sofisticada, com
ara un cava rosat de casa nostra.
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Deflandre - Lambert (Porsche) guanyen el XIII Rally
Costa Brava Històric

1r classificat cotxes. Foto M.A. Comas
lloret de mar

Guanyadors el 2013, el belga
Yves Deflandre i el luxemburguès Joseph Lambert, a bord d‘un
Porsche 911, han aconseguit la
victòria absoluta en el XIII Rally
Costa Brava Històric després de
29 trams i 1.103 km de recorregut, 517 dels quals han estat de
regularitat, dominant les tres
etapes. Sergi Giralt-Marcos Domingo (Mercedes-Benz 250 CE)
han protagonitzat un final d‘infart i han quedat segons, després
de mostrar-se molt regulars en
tota la cita, amb Christophe i
Anne Baillet (Porsche 911 Carrera), que han copat l‘última baula
del podi. Prova puntuable per al
FIA Trophy Historic Regularity
Rallies 2016 que obria a Cata-

Guanyadors categoria de motos. Foto M.A. Comas

lunya el calendari, en ella s‘estrenaven les ECOseries 2016 (a
la 2a etapa). Aquestes Han estat
guanyades guanyades per Miquel
Martín-Josep M Carbonell, a
bord d‘un Mazda MX5.
Amb 85 equips inscrits (67
cotxes, 7 motos i 11 ‘ecos’) i tres
etapes a realitzar en només dos
dies, aquest XIII Rally Costa Brava Històric es preveia com un
dels més durs dels darrers temps,
encara que aquesta tònica és una
realitat de les últimes edicions,
amb l‘afegit que feia tan sols cinc
dies que havia acabat el 64 Rally
Costa Brava FIA i alguns participants repetien participació, sent
una doble fita organitzativa que
s‘ha saldat amb bona nota.

Classificació final del XIII Rally
Costa Brava Històric
1. Ives Deflandre-Joseph Lambert
(Porsche 911, 1972), 120 punts
2. Sergi Giralt-Marcos Domingo
(Mercedes-Benz 250 CE, 1969),
120.6 punts
3. Christophe Baillet-Anne Baillet (Porsche 911 Carrera, 1974),
125.2 punts
4. Carles Fortuny-Carles Giménez
(Lancia Beta Coupé, 1979, 129.2
punts
5. Jordi Martí-Ivan Tibau (Honda Africa Twin 650, 1982), 138.3
punts
6. Xavier Faixedas-Joan Jordan
(Seat 124 FL 1600, 1978), 152.6
punts
7. Juan Luis Redó-Toni Mora-

Xavi Marina segon a la Selva
Tropical
blanes

La prova de 6 dies i 210 quilòmetres s’ha disputat a Sri Lanka.
El corredor d’ultrafons blanenc,
valora molt positivament l’experiència, tenint en compte les condicions extremes que va suportar.
Marina, va haver d’afluixar la
marxa el primer dia per aclimatar-se millor a l’entorn, “calor i sobre tot, humitat molt elevada. Vaig
anar de menys a més” Aquest any
ja ha fet proves a la neu, desert, i
ara a la selva.

gas (Volvo Amazon, 1969), 193.9
punts
8. Alex M Rimbau-Kim Vilatarsana (Seat 127, 1974), 199,3 punts
9. Carles Miró-Ivan Matavacas
(Porsche 911, 1981), 225.9 punts
10. Gerard Aymerich-Joan Aymerich (Seat 127, 1975), 236.2
punts
Motocicletes
1. Jordi Martí-Xavier Tibau (Honda Africa Twin 650, 1988), 138.3
punts
2. Francesc Costa-Miquel Pumarola (Honda XL 600 París Dakar,
1987), 604.9 punts
3. Oriol Nubiola-Joan Carles
Gallart (Honda Dominator 650,
1982), 1.036.6 punts

Altres classificacions:
Amateur: Josep Chaume-Mario Montoro (Honda XL 600 LT),
5.286,2 punts
Pares i fills: Mark Godfrey-Susan
Godfrey (Ford Escort), 477,4 punts
Papi Bäbler: Ives Deflandre-Joseph Lambert (Porsche 911), 120
punts
Gentlemen: Mark Godfrey-Susan
Godfrey (Ford Escort), 477,4 punts
Mixt: Christophe Baillet-Anne Baillet (Porsche 911 Carrera),
125,2 punts
Fèmines: Susanna Permanyer-Pili
Jiménez (Montesa Enduro 250H/), abandonament
Escuderies: Yves Deflandre-Joseph Lambert (Porsche 911,
Dream Team), 120 punts. yy

Jose Luis Blanco,
campió català
lloret de mar

L’atleta lloretenc de La Sansi,
s’ha proclamat a Lloret per tercera
temporada consecutiva campió català absolut de 10.000 metres llisos
amb una marca de 31 minuts 26 segons, millor marca espanyola de la
temporada fins aquell moment.

Blanco, menys a la 1a volta, ha
fet tota la cursa en primera posició.
En dones, victòria d’Aniria Mata
amb 37’41. L’alcalde de Lloret Jaume Dulsat, el regidor d’Esports Joan
Bernat i el seleccionador espanyol
de fons José Ríos, van entregar les
medalles del campionat. yy

El proper objectiu serà el 21 de
maig a Romania en una prova de
100 quilòmetres non stop.

Xavi Marina en plena cursa

Marina combina les curses
amb la seva feina a la pastisseria
de la familia. yy

Guanyadors dels 10.000 metres. Foto La Sansi
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El MIC’16 uneix futbol i solidaritat

Rebuda multitudinària. Foto Agustí Fontanet (MIC)
La crònica - Moisés García

D’entre els 253 equips que va
reunir la setzena edició de la Mediterranean Internacional Cup
(MIC), un dels torneigs de futbol
base més prestigiosos del món, el
KAS Eupen va comptar amb un
protagonisme principal i especial. El motiu del ressò mediàtic,
però, de ben segur que mai l’haurien desitjat els seus integrants, els
atemptats a l’aeroport de Bèlgica.
El conjunt belga de l’etapa cadet no va aconseguir ser el campió
de la seva categoria, però sí que
va ser el club més ovacionat de
la competició. Els seus jugadors

van viure en primera persona, els
atemptats de Brussel·les del 22
de març. Es trobaven a l’aeroport
durant les explosions, preparats
per iniciar el desplaçament aeri
cap a terres catalanes. Finalment,
es van haver de traslladar en autocar. Van arribar a Lloret de Mar
després de 13 hores de viatge i
encara nerviosos pels fets viscuts. Alguns d’ells, fins i tot, van
decidir no disputar el torneig, a
causa de l’estat de tensió que van
haver de patir. La rebuda que es
van trobar a la localitat lloretenca, amb un gran reconeixement
per part d’organitzadors, equips i
autoritats, serà recordada durant

FC Barcelona - Kas Eupen. Foto David Rueda (MIC)

molt de temps. A més, a l’inici
dels seus partits, es va guardar
un respectuós minut de silenci
en memòria de les víctimes dels
atacs terroristes.
Ha estat la nota més destacada d’un MIC que ha deixat el
Màlaga (en juvenils), el Nàstic de
Tarragona (en cadets) i el Barça
(en infantils), com a guanyadors
de les categories A, B i C, respectivament. Per tercer any consecutiu, el Màlaga es va endur el
títol de campió juvenil, superant
l’Espanyol per 2-1. L’equip blanci-blau va arribar a les tres finals
de les principals categories, però

no en va guanyar cap. En cadets,
la victòria va ser per al Nàstic
de Tarragona, per un marcador
d’1-2, mentre que en Infantils, a
l’anomenat miniderbi, el Barça
es va imposar per un ajustat 2-3.
Aquestes tres finals es van disputar a l’Estadi de Montilivi, a Girona. Aquest nou emplaçament va
ser una de les novetats més destacades de l’edició d’enguany.
La resta de finals es van celebrar, com és habitual, a l’Estadi
Nou Municipal Palamós-Costa
Brava, amb triomfs del Barça,
l’Espanyol i el Cabanes. La victòria del conjunt blaugrana, en

la categoria D, va ser contra el
Reial Madrid (2-0), on es va poder veure un dels millors gols de
la competició. Per la seva banda,
els espanyolistes van superar el
València per un contundent 5-1,
en la categoria E de Futbol 7. Per
últim, en la categoria G, corresponent als equips femenins, es va
poder gaudir d’una final entre el
Llerona i el Cabanes, amb triomf
de les empordaneses per 0-3.
Una de les seus, en la categoria A va tornar a ser Lloret de
Mar, vila que també acull en els
seus hotels, bona part dels equips
participants i seguidors. yy

Marxa Cicloturista Confirmen la sanció de dos
anys a Mullera
LLORET DE MAR

Un total de 200 cicloturistes
van participar a la 1a Marxa organitzada per Cuando Yo Corría.
Hi havia dos recorreguts, un
de 124 Km. i un desnivell positiu
de 2.136 metres i un altre de 81
Km i un desnivell de 1.250 metres.
El punt de sortida i arribada
va ser Blanes. Els participants van
anar fins a Lloret de Mar i Tossa
de Mar per arribar a Llagostera

gaudint en tot moment del paisatge de la Costa Brava i l’entorn
natural de la zona de Sant Grau.
Els organitzadors volien fer
una marxa com les d’abans, pensada per als ciclistes, exigents i
oferir la possibilitat de gaudir del
paisatge.
Diversos ajuntaments i empreses han col·laborat perquè tot
sortís rodó i ja es pugui pensar en
noves experiències. yy

LLORET DE MAR

L’atleta lloretenc Àngel Mullera
està suspès dos anys per no haver
passat un control antidopatge. Ell
ha defensat des del primer moment
que el dia i hora fixada estava a
les pistes d’atletisme i que no es va
presentar ningú. Posteriorment, els
metges van anar a casa seva, però
Mullera els hi va dir que aquell no
era el lloc on havien d’anar.
Després de confirmar-se la
sanció, ha fet públic un comunicat
a través de les xarxes socials.

Sortida de la Marxa. Foto Yoyo

“La veritat, és que no tinc ganes
ni d’escriure, ni d’expressar-me, ni
de donar cap explicació. La meva
gent s’ho mereix, però a ells els és
igual, perquè el seu sentiment cap
a mi no canviarà, faci el que faci,
tindré la seva estima. I per què donar explicacions? Suposo que servirà per desfogar-me i per treure

Àngel Mullera. Foto Joan Ferrer

tot el que porto dins, i perquè la
gent vegi la merda que existeix
en aquest esport, que la política
hi regna i que el seu poder et pot
matar”.
Mullera continua, “Porto
un calvari des de l’any 2012, i
aquell any, aquell mes de juliol,
em vaig adonar de com està de

polititzat l’esport. Vaig córrer als
Jocs Olímpics, però vaig perdre
la il·lusió de seguir corrent. He
seguit per ensenyar als més joves
que les coses de color negre poden canviar a un color preciós,
però per dins, l’energia s’ha anat
apagant. Aquest últim episodi
m’ha acabat de destrossar, però
no d’enfonsar”. yy
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blanes
Dia 15
Projecció i debat:
Documental District Zero,
amb el director Pablo Tosco. Assoc.
Cultura Mistura.
Sala Roberto Bolaño de la
Biblioteca Comarcal. 19 h
Dia 16
MÚSICA: RECORDS PER A TU
Grup Nabac
Teatre de Blanes. 18 h
3a Jornada de recuperació
dels búnquers, de les 10 h
a les 18 h. Presentació del llibre
“Patrimonicidi”, de Roger Molinas
Dies 16 i 17
REGATES. TROFEU PRIMAVERA
OPTIMIST G-3
Club Vela Blanes
Dia 17
XXV RUTA DE LES ERMITES DE
BLANES
Centre Excursionista Blanes
Passeig de Mar. 9 h
Del 18 al 30
Exposició: La Llegenda
de Sant Jordi del dibuixant i
il·lustrador Esteban Maroto
Biblioteca Comarcal

LLORET
Dia 23
Diada de Sant Jordi
XXIX CONCURS DE MURALS AL
CARRER
Passeig de la Mestrança.
De 10.00 a 13.00 h
I CICLE DE TALLERS I DANSES
POPULARS AL CARRER
Esbart Joaquim Ruyra
Banc dels Músics
De 18.00 a 20.00 h
CONCERT DE BANDES SONORES
DE PEL·LÍCULES. LA MILLOR
PEL·LÍCULA DE LA TEVA VIDA
Assoc. Musical Amateur
Casa del Poble. 18.00 h
TEATRE: CONILLET
amb Clara Segura
Teatre de Blanes. 21.00 h
CAMPIONAT D’ESPANYA DE
KENPO
Club Esportiu Shorei-ryu
Ciutat Esportiva Blanes
De 8.00 a 22.00 h
Dia 24
VI TRIATLÓ VILA DE BLANES
Club Triatló Blanes
Passeig de Mar. 9.30 h

Dia 21
MARXA ATLÈTICA ESCOLAR DIA
DE SANT JORDI. INS Sa Palomera
d ‘11.00 a 12.30 h

ENTREGA DE PREMIS CONCURS
DE MURALS I ACTUACIÓ
INFANTIL
Banc dels Músics. 12.30 h

Imatge Gràfica. Jaime Forns
(il·lustrador de còmics)
Xerrada al Primer Casino. 20:20 h

Dies 27 i 28
VI Curs d’autoprotecció per
a dones
Horaris de matí o tarda
Ciutat Esportiva
Més informació i inscripcions a la
Policia Local

Dia 22
Especial Revetlla de Sant
Jordi a la Biblioteca:
Hora del conte: Llegendes
i històries de Blanes amb
l’Assumpta Mercader
Sala Roberto Bolaño. 17.30 h
Mostra de dansa
De les 18.30 a les 20.30 h
Debat d‘Aula Blanes:
Dilemes ètics del segle XXI
amb el Dr. Salvador Macip, Dr. Toni
Muñoz i Mar Gibernau
Biblioteca Comarcal. 20.30 h
II RAM DE MOTS AMB CONCERT
DE GUIllEM SOLDEVILA
Pl. Verge Maria. 20.30 h
Del 22 d’abril al 25 de maig
Promocionem la Cultura,
Fomentem la Lectura
dedicat a la Dansa.
Entitats convidades: Esbart
Dansaire Joaquim Ruyra, Escola
de Dansa Esclat, Escola de Dansa
Daina, Escola de Dansa Miriam
Bertran, Assoc. Country Blanes.
Biblioteca Comarcal.

Dia 28
Taller de creació de la
dansa i la poesia:
Del moviment a la paraula de la
paraula al moviment amb l ‘Ariadna
Sarrats i Cristina Fernández. A les
18 h i a les 20 h
Imatge Gràfica
Victoria Cano (artista tèxtil).
Xerrada Primera Casino. 20:20 h

DE L’11 AL 14
TORNEIG INTERNACIONAL DE
VETERANS PETANCA VILA DE
LLORET
Passeig Jacint Verdaguer. 9-19 h
dia 14
CINECLUB ADLER:
“EL HIJO DE SAÚL”
Teatre Lloret. 21 h
dia 15
XII NIT DE LA CULTURA
LLORETENCA
Teatre de Lloret. 20 h
Donació de sang
A la Biblioteca, de 10:00 a 14:00 i
de 16:30 a 21:00. Al Centre Cívic
El Rieral, de 18:00 a 21
DIA 16
EL RACÓ DELS CONTES:
“CONTA’M AURÈLIA,
COM EREN ABANS LES
BIBLIOTEQUES?”
(A càrrec de Borinto Groc)
Biblioteca Municipal. Plaça Pere
Torrent, 1. 11.30 h
TALLER DE PAPIROFLÈXIA (+6
anys) A càrrec de Borinto Groc
Museu del Mar. 18 h
ASSOCIACIÓ EXTREMENYA:
ACTUACIÓ MUSICAL
Teatre de Lloret. 20 h
DIA MUNDIAL DEL PARKINSON
Plaça de l’Església. 9-14 h
dia 17
SARDINADA POPULAR BARRI
DELS PESCADORS
Barri dels Pescadors. 10-13 h
CERCAVILA GURUDWARA SHRI
NANAKDEV JI SINGH SABHA
Av. Vidreres, Carles Rahola i
Llorens, av. Rieral, Sra. de Rossell i
av. Vidreres. 11-14 h
CINEMA: KUNG FU PANDA 3
Teatre de Lloret. 17.30 h
CINEMA: LA HABITACIÓN
Teatre de Lloret. 20.30 h

dia 18
CINEMA: LA HABITACIÓN
Teatre de Lloret. 18 i 21 h
dia 21
CINEMA: LA PIEL QUEMADA
Teatre de Lloret. 21 h
dia 22
APROXIMACIÓ A LA HISTÒRIA
DE LA LLENGUA CATALANA
a càrrec de Josep M. Nadal
Farreras. Club Marina Casinet. 20 h
NIT DE LA CULTURA LLORETENCA
Teatre de Lloret. 20 h
REVETLLA DE SANT JORDI:
DIA DE LA BIBLIOTECA
Biblioteca Municipal. 18-20 h
VII Trobada de Corals
Lloretenques
Església Parroquial Sant Romà.
19.30 h
dia 23
DIADA DE SANT JORDI
36a. FIRA DEL LLIBRE I DE LA
ROSA. Pl. de la Vila - Passeig
Verdaguer. 10 - 20 h
SARDANES. Plaça de la Vila Passeig Verdaguer. 19 h
EL RACÓ DELS CONTES:
“ELS BUFAMALETES I EL DRAC
MALCUAT”

Biblioteca Municipal. 11.30 h
TALLER DE PAPIROFLÈXIA (+6
anys) Museu del Mar. 18 h
dia 24
FESTA DELS TRES TOMBS
Plaça Vila - plaça Església. 11-14 h
TEATRE INFANTIL:
“MUSICÀLIA I ARA QUÈ?”
Teatre de Lloret . 18 h
dia 25
CINEMA: LA CHICA DANESA
Teatre de Lloret. 18 i 21 h
dEL 28 AL 29
FESTIVAL INTERNACIONAL
FOLKLÒRIC
Plaça Pere Torrent. 17- 21 h
dia 28
CINE CLUB ADLER: “RAMS
(EL VALLE DE LOS CARNEROS)”
Teatre de Lloret. 21 h
dia 29
II TORNEIG INTERNACIONAL
DE WATERPOLO FEMENÍ
‘WOMEN SPRING CUP’
Piscina Municipal. 9-20 h
EL RACÓ DELS CONTES:
CONTE EN ANGLÈS
Biblioteca Municipal. 18 h
DIA MUNDIAL DE LA DANSA.
BALLAR ENS FA BÉ
Pati Anglès de la Biblioteca. 20 h
A LES PORTES DEL CANVI
POLÍTIC
A càrrec de Joan Botella i Corral
Club Marina Casinet. 20 h

Dies 29 i 30
TEATRE: PLOU A BARCELONA
Grup de teatre El Mirall
Teatre municipal. 21 h
Dia 30
ACTES 20è ANIVERSARI Ass.
Pensionistes i Jubilats
Pl. Espanya. Tot el dia

dia 30
EL RACÓ DELS CONTES: “LA
CALAIXERA D’EN PERET”
A càrrec de Carmina Rabasseda
Biblioteca Municipal. 11.30 h

II ANIVERSARI COLLA
CASTELLERS ALT MARESME
Pl. Dies Feiners. 19 h

TALLER DE PAPIROFLÈXIA (+6
anys) Museu del Mar. 18 h

CONCERT DE MIQUEL ROIG
Pl. Dies Feiners. 21 h

CONCERT VIGÍLIA DE L’APLEC
COBLA JOVENÍVOLA
Teatre de Lloret. 21.30 h

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE BLANES
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MARESME
Fins Al 24 d’abril
Calella
Festimatge’16. A diferents
punts de la ciutat. Organitzat per
Foto-Film Calella:.
- Festival de la Imatge de Calella
- 40è Trofeu Torretes de
Fotografia
- 43è Trobada Internacional de
Cinema 9,5
- 22è Trofeu Torretes de
Curtmetratges
Més informació a:
www.fotofilmcalella.org
DIA 13
Calella
Enric Granados,
romàntic, alhambrista i
goyesc (en el centenari de la
seva mort). A càrrec del Sr. Joan
Vives al Casal l’Amistat. 18.30 h
DIA 14
Pineda de Mar
Inici del curs de pintura. De
la realitat a l‘abstracció
Centre Anna Bachs. 18.30 h
Calella
Club de lectura sènior
Tardes de tertúlia, amb el
llibre “Venjança de Sevilla” de
Matilde Asensi. Coordina: Quima
Martínez Codina. A l’Ajuntament
Vell 18 h
Club de lectura en anglès,
Coordina Sîan Mathias.
A la Biblioteca Can Salvador de la
Plaça. 19 h

escriptor i fotògraf especialitzat
en viatges. Al Museu del Turisme.
20 h

de Joan Boher.
A la Biblioteca Can Salvador de la
Plaça. 11.30 h

Cerimònia del lliurament
del Premi Ciutat de Calella
amb actuació d’Aliskim.
Sala Mozart. 22 h

Santa Susanna
Rap Maresme al Centre BTT
De 16 h a 20 h

Malgrat de Mar
Cinema: Langosta
Centre Cultural. 22 h
Santa Susana
Xerrada a càrrec de Caritas. 19 h
Tordera
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE:
“Viatge a les golfes” de
Quim Haro a la Biblioteca. 19 h
Del 15 al 24
Malgrat de Mar
MalgrART
DIA 16
Pineda de Mar
La companyia del Centre
Cultural presenta l‘obra
de teatre “El Nom”
Sala Gran del Centre Cultural, 22 h
Calella
Inici del curs de
premonitors/es
d’activitats de lleure
infantil i juvenil. El curs
es realitzarà els dies 16, 23 i 30
d’abril.
Centre d’Acció Jove.

Palafolls
Singulars
Concert a càrrec d‘Enric Verdaguer
i Bikimel al Teatre. 22.30 h
DIA 17
Alt Maresme
Mitja Marató Costa de
Barcelona Maresme.
Sortida de Calella, 9 h
Calella
Torneig de Sant Jordi de
Bitlles Catalanes
A la Zona Esportiva la Muntanyeta
9h
Taller de maquillatge
personalitzat, amb Aurora
Mancebo al Local d‘Oncolliga 11 h
Pineda de Mar
Bicicletada popular
Sortida de l‘Escola Mare de Déu
del Roser, recorregut pg. Marítim
fins al Far de Calella i tornada. 10 h
Missa Rociera
Capella de Les Creus, 10 h
Conferència: Un viatge
sonor
Maragall, núm.19. 12 h

DIA 15
Pineda de Mar
Presentació del llibre‚
La vaga de lloguers a
Barcelona de Manel Aisa
Auditori de Can Comas. 19 h

Tordera
Lectura en anglès
(nou espai). Biblioteca. 18 h
DIA 20
Calella
Xerrada de nutrició “els
additius en els aliments”,
amb la dietista Sara Justícia.
Al Local d‘Oncolliga. 10 h
“Orígens del cristianisme:
en el creuament del món
grec, romà i semític”.
A càrrec del Dr. Jaume Flaquer.
Doctor en estudis islàmics. Jesuïta,
professor de la Facultat de Teologia
de Catalunya. Al Casal l’Amistat.
18.30 h
Palafolls
Taller obert a totes
les dones de Palafolls
EMPODERA‘T.
Inscripcions al Casal de la Dona.
De 9 h a 12 h

DIA 21
Calella
Ball per a la gent gran
A l’Espai Mercat. 18 h - 21 h

Calella
Tertúlies en català entorn
del llibre Ajudeu-me. El crit
d’una llengua que vol seguir viva
d’Eliana Oliveira.
A la Biblioteca Can Salvador de la
Plaça. 11 h a 12 h
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Calella
La selecció per
competències o com
trobar el treballador que
necessites.
Jornada adreçada a empreses i
emprenedors a la Sala d’Actes de
l’Ajuntament Vell. 09.30 - 14.15 h

Tordera
XERRADA: Introducció a
l’agricultura regenerativa
a càrrec de Luís Bosch López de
Andujar. Biblioteca. 19 h

Meditació per la pau
Maragall, núm. 19,20 h

Cicle de Viatgers: la volta
al món en un museu. Xerrada
“Alaska i el Yukon. Terres del Nord”,
a càrrec de Jordi Canal-Soler,

DIA 19

Xerrada “Mindfulness:
Un cervell atent és un cervell
feliç” a càrrec de Edurne Floristán
psicòloga i psicoterapeuta del
Centre Guiomar.
Casal de la Dona. 19 h

Tordera
TALLER FAMILIAR: Hort urbà,
a càrrec d’Ester Casanovas
Biblioteca. 17:30 h

Xerrada d’Eliana Oliveira
A la Biblioteca Can Salvador de la
Plaça. 18 h

Primera sessió del cicle
Troba la teva feina.
Identificar el propi capital de
competències: competències
fortes i àrees de millora (I)’.
Al Centre d’Acció Jove. 09.30 h-13 h

Club de lectura en anglès
A la Biblioteca Can Salvador de la
Plaça. 19 h
DIA 22
Taller de titelles amb
material reutilitzat, per a
nens i nenes de 6 a 12 anys.
11.00- 13.00 h, a l’Espai Mercat
Escriure per riure. Taller
d’escriptura (8 a 12 anys) a càrrec

La companyia del Centre
Cultural presenta l‘obra
de teatre “El Nom”
Sala Gran del Centre Cultural. 18h
DIA 18

Calella
10è aniversari de la
Biblioteca Can Salvador
de la Plaça amb les següents
activitats:
- Al matí, Penjada de globus de

colors a la façana.
- 19.30 h, Lectura pública entorn
del llibre “Calella Flash-back” de
Francesc Grau i Viader, a càrrec
dels alumnes de l’Oficina de Català,
organitzada per Judit Farré.
- 20 h, Presentació de la Guia
de recursos 25 literarutes pel
Maresme, realitzada per les
Biblioteques del Maresme.
A continuació projecció del vídeo
de la ruta de Calella basada en
el llibre “Calella Flash back” de
Francesc Grau i Viader.
- 20.30 h, Actuació de Núria
Navarro interpretant l’obra Els
quartos de la Virgínia.
Tertúlies en català entorn
del llibre “Ajudeu-me”. El
crit d’una llengua que vol seguir
viva d’Eliana Oliveira.
A la Biblioteca Can Salvador de la
Plaça. 11 h – 12 h
Audició de sardanes amb
la cobla Palafolls i la participació
d’alumnes de les escoles de
primària de Calella que han iniciat
el curs per aprendre a ballar
sardanes.
A la plaça de l’Església. 15.15 h
Taller Fes la rosa de Sant Jordi
Al Mercat municipal. 17 h - 20 h,
“Concert de Sant Jordi”, a
càrrec de Cor l’Aixa, en benefici de
l’Associació de Voluntaris i Amics
de l’Hospital. Escola Pia. 21:30 h
Pineda de Mar
Cinefòrum
Maragall, núm. 19. 20 h
Tordera
Revetlla de Sant Jordi
TALLER FAMILIAR “Sant Jordi,
roses i dracs!”
Taller creatiu per a nens i nenes a
partir de 6 anys. Biblioteca 17 h
RECITAL POÈTIC: “Palabras de
Miguel, homenaje al poeta Miguel
Hernández”. A càrrec de José
Manuel Garzón i José Galiana
(piano). Biblioteca 21 h
Festival multipolar
Contes per adults: Palabras de
Miguel, homenatge al poeta
Miguel Hernández
Biblioteca. 21 h
Santa Susanna
Trobada del Club de
lectura. Dos amics de vint anys,
de Sebastià Alzamora. Al local
social. 18 h
Proposta musical (participen:
orquestra, coral, gralla, cant).
A Can Ratés. 18 h
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DIA 23

DIA 29

Calella
Calella Cycling Week 2016
“Montnegre Adventure”.
Durant tot el dia i fins al dia 30
inclòs, per diferents indrets de
Calella i rodalies.

Calella
Finalització del període
de presentació d’obres
participants a la Mostra
Literària de Calella 2016.
Al Registre General de l’Ajuntament
de Calella. 14 h

Fira del llibre i de la rosa
10.00- 21.00 h, a la plaça de
l’Església

Malgrat de Mar
L’HORA DEL CONTE
Contes de quan començava el
món a càrrec de Paula Cano i Toti
Guixé. Sala de la Biblioteca La
Cooperativa. 18 h

10è aniversari de la
Biblioteca Can Salvador
de la Plaça amb les següents
activitats:

CINEMA: Lejos de los
hombres
Dirigida per David Oelhoffen.
Centre Cultural. 22 h

- 11.30 h. Celebració institucional
- 12.00 h. Activitat familiar: Els
músics de Bremen, conte amb
titelles de Sim Salabim.
- 13.00 h. A la plaça de
l’Ajuntament, Ball de gegants
amb la participació de la colla
de Geganter/es i Grallers/es de
Calella.
Festa: La Sang del Drac
amb els concerts dels
grups EVE, Dj ZAD i Punks
and Kompany. Activitat sorgida
del Pressupost Participatiu de la
Regidoria de Joventut.
23.30 h, a la Sala Polivalent de la
Fàbrica Llobet-Guri
Tordera
Fira de Sant Jordi
Roses, llibres, manualitats,
anglès, intel·ligència emocional,
espectacles. Concurs literari,
presentacions de llibres, vermut
musical...
Plaça de la Concòrdia, de 10 h a 21 h
Pineda de Mar
Concentració de parades
de llibres i roses
Lloc: pl. Mèlies i pl. del Pilar
Inauguració de la Sala
Multiespai de la Biblioteca
Serra i Moret. 12 h
Concert amb motiu de la
celebració de Sant Jordi
Plaça de les Mèlies, 22 h

La companyia del Centre
Cultural presenta l‘obra
de teatre “El Nom”
Sala Gran del Centre Cultural , 22 h
Santa Susanna
Ruta poètica d’Isidre
Mollfulleda. En motiu de la
presentació de la Guia de
recursos de les Biblioteques del
Maresme 2016, es farà l’itinerari
descrit a la guia a través dels
poemes del poeta.
- Seguidament: Presentació
del Vídeo de la Ruta, al
Local Social. Biblioteca
Municipal.
Sortida de la Plaça Catalunya 10 h
Jocs gegants i tallers a la
plaça, a càrrec de la companyia
la Xarranca.
Plaça Catalunya. 16.30 h a 19.30 h
Parades de venda de
llibres i roses
Plaça Catalunya, tot el dia
Palafolls
TALLER A LA BIBLIOTECA.
“Vine al taller de Sant Jordi“ a
càrrec de Montse Roig. Per a
nens i nenes de 6 a 12 anys. Cal
inscripció prèvia a la Biblioteca
10:30h

DIA 24
Calella
22a Trobada del Truc
Plaça d’Espanya. 09.15 h - 14 h
Pineda de Mar
Taller de sabó
Maragall, núm.19, 10:30 h
Cicle En Sintonia: Les Jams,
música jazz en directe
Can Comas, 12 h
Paellada popular
Plaça del Carme, 14 h
Festa de Sant Jordi del
Casal d‘Avis de Poblenou
Berenar per als socis i entrega de
roses
La companyia del Centre
Cultural presenta l‘obra
de teatre El Nom
Sala Gran del Centre Cultural. 18 h
Malgrat de Mar
Cinema: All That jazz
Centre Cultural. 18 h
Santa Susanna
Ruta Salvador Espriu a
Arenys de Mar.
Itinerari poètic per Arenys de
Mar a càrrec de Pep Quintana.
(Places limitades, cal apuntar-se a
la Biblioteca Municipal, fins al 22
d’abril). 10 h
Cantada d’havaneres, a
càrrec del grup Port Vell.
Plaça Catalunya. 12.30 h
Botifarrada popular,
A càrrec dels Xqt’s i Buscant
Susanna. A la Rambla dels Països
Catalans. 14 h
Audició de sardanes amb la
cobla Principal de Cassà.
Al Pavelló d’Esports. 18.30 h
Palafolls
Desfilada de moda amb la

col·laboració del Casal d‘homes i
altres comerços. Plaça Valls d‘Ax. Hi
haurà música en directe tot fent el
vermut Migdia.
Dia 25
Palafolls
Club de lectura
es comentarà el llibre de Michel
Tournier, Divendres o els llimbs del
Pacífic, A càrrec de Toni Sala. A la
biblioteca. 19.30 h
DIA 26
Calella
Taller de cuina exhibició
alumnes Bisbe Sivilla.
Al Mercat Municipal. 10- 15 h
DIA 27
Calella
Conferència: “Introducció
a la poesia de Joan Vinyoli”.
A càrrec del Dr. Jordi Marrugat.
Doctor en estudis hispànics. Doctor
en filologia catalana. Crític literari,
editor i assagista. Al Casal l’Amistat.
18.30 h
Malgrat de Mar
CLUB DE LECTURA
Sala de la Biblioteca La Cooperativa
Matar a un ruiseñor, Harper Lee.
19 h
DIA 28
Calella
Taller de Goulin QiGong,
Gimnàstica Xinesa per
la Prevenció del Càncer,
a càrrec del Professor Enrique
Iranzo. Al Passeig Manel Puigvert
(davant L‘Espai Caixa) 10 h
Cineclub: Lluny dels homes
(drama) VOS. Sala Mozart 21 h
Pineda de Mar
Diada de Lectura en veu
alta. Pati de Can Comas, 10 h

Palafolls
Xerrada Adquisició del
llenguatge a càrrec del
centre Guiomar amb el psicòleg
psicoanalista Jordi Alcàsser. 19 h
dia 30
Calella
Celebració del Dia
Internacional de la Dansa.
Tallers i xerrades relacionats amb
diferents disciplines de dansa.
Durant tot el dia.
A partir de les 11.00, a la plaça de
l’Ajuntament. 18.00 h, a la plaça
de l’Ajuntament, Mini gala de
dansa amb infants fins a 12 anys.
I a les 20.00 h, gala de dansa com
a cloenda del Dia Internacional de
la Dansa. En cas de pluja, la mini
gala es farà a la sala polivalent de
la Fàbrica Llobet-Guri i la gala, se
celebrarà a la Sala Mozart.
Hora del conte
Biblioteca Can Salvador de la Plaça.
11.30 h
Balls de Saló.
A partir de les 17.00 h, a la
plaça de l’Església. A les 17.30 h,
xocolatada popular.
Malgrat de Mar
TEATRE AMATEUR: Crits
Interpretada pel Grup Kaliu.
Centre Cultural. 22 h
Santa Susanna
Concert a càrrec de la
coral Atzavara.
A l’Església Parroquial. 21 h
Palafolls
Singulars
Concert a càrrec de Luthea Salom i
Mazoni al teatre. 22.30 h
Del 29 d‘abril a l‘1 de maig
Pineda de Mar
Mostra Nacional de Teatre
Amateur
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EL FOGÓ DE LA MARINA

MAGDALENES CASOLANES
ELABORACIÓ:
Batem els ous amb el sucre. Afegim l’oli, la llet, la vainilla i la ratlladura de llimona sense deixar de batre.
Barregem la farina, el llevat i el pessic de sal. Afegim a la massa, incorporant-ho amb
l’ajuda d’un colador perquè quedi tamisada.
Treballem la massa suaument durant una estona i la deixem reposar en un recipient tapat durant unes hores a la nevera.
Prescalfem el forn a una temperatura de 210º. Omplim els motlles de magdalenes amb
la massa, amb la precaució de deixar un espai suficient perquè pugin. Decorem amb els
pinyons i empolsem amb sucre.
Ara és el moment de fer servir el forn. El temps de cocció és d’uns 15 minuts. Quan les
veiem daurades serà la senyal que ja són cuites.
Un consell: Perquè els motlles de magdalenes no es trenquin, sobretot si són de paper,
és recomenable utilitzar una safata especial per “muffins”. Així el resultat és impecable.
Una recepta molt senzilla, però el resultat us sorprendrà!
BON PROFIT!
Manoli Bustamante

Ingredients per a la massa:
4 ous grans, 175 g de sucre, 60 ml de llet,
200ml d’oli d’oliva, 210 g de farina, 10 gr
de llevat en pols, la pell d’una llimona
ratllada, un pessic de sal, i
1 culleradeta d’essència
de vainilla.

Per decorar:
Sucre, pinyons, motlles
de magdalenes.

La tasca de Proactiva Open Arms
lloret de mar

Prop de 500 alumnes de quart
d’ESO i batxillerat de tots els instituts de Lloret van assistir al Teatre Municipal a la projecció d’uns
vídeos de l’ONG Proactiva Open
Arms i un dels seus membres, el
lloretenc Joel da Silva, els hi va explicar la seva experiència i va respondre a les seves preguntes.
Posteriorment, també al Teatre Municipal , els lloretencs i lloretenques van seguir la projecció
del documental To Kyma. Rescat
al Mar Egeu. Dos membres de
l‘ONG, Joel da Silva i Teo Pallarés,
van explicar les vivències a Lesbos
així com la tasca que l’ONG a la

qual pertanyen realitza per ajudar
els refugiats.
L‘ONG Proactiva Open Arms
està dirigida per Òscar Camps que

Signe de la Pau. Foto Aj. Lloret

aquest mes d’abril ha estat nomenat Català de l’Any. Durant aquest
acte també es va poder assistir a
una performance a càrrec de l’Aula
Municipal de Teatre de Lloret. yy
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TRANSPORTS PÚBLICS
Rodalies

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
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

autobusos

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
SOCIETAT LLORET DE MAR

Records d’infantesa

Xerrada de Santiago Vidal

Agustí Blanch i
Masferrer ha presentat el seu darrer llibre,
“Records d’infantesa”,
coincidint amb la celebració del 61è aniversari del Club Marina
Casinet.

El jutge suspès per
la seva implicació en
la redacció de la futura
constitució catalana i
ara senador d’ERC, va
participar en una de
les xerrades que organitza el Club Marina
Casinet.

Blanch ha estat un
home dedicat a la mar,
primer com a ofici i
després com a president de la Confraria
de Sant Elm. yy
Blanch dedicant el seu llibre. Foto M.A. Comas

Va parlar de la
política actual i de les
previsions de futur,
especialment per als
propers 18 mesos. yy

Vidal i el seu llibre “Set pecats capitals de la justícia”. Foto M.A. Comas
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Farmàcies de guàrdia
BLANES
Abril
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

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
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.

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

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

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

economia local

Lloret Street Shopping
LLORET DE MAR

Es va celebrar als carrers Sant
Pere, Sant Romà, Cervantes, de
la Vila i les places Piferrer, del
Carme i de l’Església amb una
gran quantitat de productes de
moda, complements, material
esportiu, equipament de la llar,
cosmètica... al millor preu.
A més de la oferta comercial, la Lloret Street Shopping es
complementà amb un espai gastronòmic a la plaça de l’Església
on diversos establiments van
oferir tastets. També hi va haver
activitats infantils a la plaça del
Carme. yy

Premis per a Cervesa Marina
BLANES

Cervesa Marina de Blanes,
ha estat guardonada internacionalment amb dues medalles de
plata al Barcelona Beer Festival.
2016.

Adreces i telèfons
CÀNOVES
M. TALLADA
BORRÀS
LLADÓ
I. ESPINET
MASETE
S. MORERA
A. MARTÍNEZ
PERPINYÀ
C. CABAÑAS
MAZÓ
M. CABAÑAS
J. MARTÍNEZ
FÀBREGAS
E. TALLADA
BASTÉ
CÀNOVES
M. TALLADA
BORRÀS
lladó
I. ESPINET
MASETE
S. MORERA
A. MARTÍNEZ
PERPINYÀ
C. CABAÑAS
MAZÓ
M. CABAÑAS
J. MARTÍNEZ

FARMÀCIA BASTÉ
Camí de l’ Àngel, 22
Tel. 972 371 075
FARMÀCIA CÀNOVES
C. Sant Pere, 76 B
Tel. 972 367 960
FARMÀCIA M. TALLADA
C. Just Marlès, 5
Tel. 972 372 868
FARMÀCIA BORRÀS
C. M. Aurèlia Campmany, 2-4
Tel. 972 377 403
FARMÀCIA LLADÓ
Av. Passaperas, 17-23
Tel. 972 376 412
FARMÀCIA A. MARTÍNEZ
C. Sant Pere, 6
Tel. 972 364 379
FARMÀCIA PERPINYÀ
C. Joan Baptista Lambert, 34
Tel. 972 365 877
FARMÀCIA C. CABAÑAS
Av. Amèrica, 27
Tel. 972 365 798
FARMÀCIA MAZÓ
C. Venècia, 75
Tel. 972 366 155
FARMÀCIA M. CABAÑAS
Av. Just Marlès, 66
Tel. 972 365 796
FARMÀCIA J. MARTÍNEZ
C. Emili Martínez Passapera, 9
Tel. 972 346 187
FARMÀCIA FÀBREGAS
Ctra. de Vidreres, 123-A
Tel. 972 362 206
FARMÀCIA E. TALLADA
Av. Catalunya, 6
Tel. 972 369 303
FARMÀCIA I. ESPINET
C. del Carme, 46
Tel. 972 365 047
FARMÀCIA MASETE
C. Valentí Almirall, 12
Tel. 972 362 371
FARMÀCIA S. MORERA
Av. Josep Pla i Casadevall, 9
Tel. 972 377 525

Els carrers es van omplir de productes i compradors. Foto M.A. Comas

Cervesa Marina ha guanyat
els guardons en dues especialitats en la Speciality Ipa i en la
Belgian Tripel, que han reconegut les qualitats de dos dels productes blanencs la Black Sea i la
Full of Hops, respectivament.

Els germans Andreu amb els dos premis

L’empresa blanenca ha competit amb més de 500 cerveses
artesanes d’arreu del món. yy

Nova Victory Octane
lloret de mar

Lloret de Mar ha estat la ciutat escollida per Girona Custom
per presentar a nivell català la
nova moto Victory Octane.
Es tracta d’una moto creada
des d’un prototip de competició
amb motor de 1.200 cm3 que generen 104 cavalls. Passa de 0 a
100 KM/h en només 4 segons.
La moto té un pes de 243
quilograms i una cilindrada de
72 cl/1179 cc. La capacitat del dipòsit és de pràcticament 13 litres
i la transmissió de 6 velocitats.
Els assistents van poder fer
un test drive Sligshot i van rebre
un obsequi. yy

Acte de presentació a Lloret. Foto José Soriano
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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 de l‘estació
27 PASTISSERIA GUTIÉRREZ
Cristòfol Colom
28 CAPRABO
Cristòfol Colom
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13

19

7 3
4

12

I el mes de maig...

1

2

3

A nivell gastronòmic, el mes
de maig, estarà marcat un any
més, per les Jornades Gastronòmiques de l’Arròs.
Una vegada més, els restaurants i hotels de Lloret de Mar
demostraran la qualitat dels seus
xefs amb arrossos de tota mena
elaborats amb els millors productes de la terra. Un mes per
poder degustar un ampli ventall
de menús a diferents preus.
I a nivell cultural, el primer

1 AJUNTAMENT DE LLORET
Plaça de la Vila
2 FARMÀCIA JORDI MARTÍNEZ
Carrer Emili Martínez Passapera
3	OPTIMUS (Ferblanda)
Carrer Carme
4 PERFUMERIA XALOC
Carrer Sant Pere
5 PEIXATERIA PUJOL
Carrer Vicenç Bou
6 FLORIST. EL MUNDO DE CARMEN
Plaça Lluís Companys
7	MERCAT MUNICIAL
Carrer Sènia del Rabich
8 FOLDER
Carrer Sant Pere
9 COFFEE ‘N CRUNCH
Avinguda Vidreres
10	EL PUNTET
Avinguda Vidreres
11 LLIBRERIA FENALS
Carrer de l‘Actor Pere Codina

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

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

Activitats de l’any passat. Foto M.A. Comas

El mes de maig Lloret de Mar
tornarà a fer olor a benzina. Els
dies 13, 14 i 15 hi haurà una nova
edició del Lloret Formula Weekend. S’han previst exposicions
de vehicles, experiències amb
cars, shows de conducció en ple
carrer, simuladors de curses, un
village, espai per als més menuts...
El dia 15, se celebra a Montmeló
el Gran Premi de F-1, el que permet als visitants allotjats a la vila
combinar l’estada al circuit amb
activitats a Lloret mateix.
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de maig, Festa Popular Andalusa
i Aplec de la Sardana.
I a nivell comercial, per al
divendres 13 de maig, s’ha programat el Lloret Nigth Shopping amb ofertes a les botigues,
degustacions gastronòmiques,
passarel·les de moda, activitats
infantils, cocktails...
Cinc propostes que a ben segur captaran l’atenció dels lloretencs, veïns de la comarca i visitants. yy

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 Miguel Molina (Pilot Audi al campionat DTM)

“L’objectiu 2016 és lluitar pel campionat DTM”
CALENDARI DTM
2016
06/05 – 08/05:
Hockenheim (Alemanya)
20/05 – 22/05:
Spielberg (Àustria)
03/06 – 05/06:
Lausitzring (Alemanya)
24/06 – 26/06:
Norisring (Alemanya)
15/07 – 17/07:
Zandvoort (Holanda)
19/08 – 21/08:
Moscow Raceway (Rússia)
09/09 – 11/09:
Nürburgring (Alemanya)
23/09 – 25/09:
Budapest (Hongria)
14/10 – 16/10:
Hockenheim (Alemanya)

Miguel Molina i el seu cotxe. Foto equip Audi

MOISÉS GARCÍA

Miguel Molina afronta la seva setena temporada consecutiva al campionat DTM
d’Alemanya. Als seus 27 anys, el pilot
lloretenc s’ha consolidat a la competició
d’automobilisme més popular del país germànic amb la marca Audi, de la qual ha
tornat a rebre la màxima confiança. Amb
el bon regust de boca que va deixar el final
del passat curs, Molina es troba preparant
els darrers detalls abans de la primera cursa oficial. El tret de sortida serà el dia 6 de
maig, al circuit alemany de Hockenheim,
que també serà l’escenari final, el 16 d’octubre. El mundial el formaran un total de 9
proves, repartides entre cinc països: Alemanya, Àustria, Hongria, Holanda i Rússia.

Setena temporada a les DTM. Com
esperes aquest any?
L’afronto amb moltes ganes, especialment per com va anar l’any passat.
Vam tenir un bon final, aconseguint la
primera victòria en una cursa i això em
motiva molt per la nova temporada.
Tenim el mateix cotxe, algunes millores i, també, un objectiu que no teníem
l’any passat.
Això vol dir que us marqueu objectius més ambiciosos?
Sí. Volem ser més regulars aquesta
temporada, perquè això ens permetrà
estar entre els 5 primers classificats. El
nostre objectiu és lluitar pel campionat
i ho buscarem des de la primera cursa.
Crec que és una fita factible i per això
treballarem al llarg de totes les curses
del mundial.
Entenem, doncs, que el cotxe d’aquest
any és més competitiu?
Els enginyers d’Audi treballen per tal
que ho sigui i són part fonamental del
nostre projecte. Pel que fa l’equip, a més,
hem intentat buscar els nostres punts
forts i potenciar-los. Necessitem una
millora constant de tots els aspectes
per ser més competitius. En definitiva,
hem de pensar en gran.

Ens parlaves de la victòria de l’any
passat, però recordem que també
vau passar per diverses desqualificacions per infraccions del reglament.
És cert. Vam tenir diversos problemes en aquest sentit, però hem de
mirar endavant i centrar-nos en les
situacions positives. És cert que hem
d’aprendre dels aspectes negatius perquè no tornin a passar. Insisteixo que
l’any passat vam fer una passa endavant molt important. Guanyar una
cursa a les DTM és molt complicat.
Què tenen les DTM que les fan tan
populars a Alemanya?
En especial, les marques que competeixen. Hem de pensar que són tres
marques de molt prestigi a escala de
mercat i molt conegudes al país; Audi,
BMW i Mercedes-Benz. Això fa que
la gent s’interessi per les DTM, perquè
acaben veient com lluiten aquestes
marques en un circuit.
Podem dir que les DTM són més seguides a Alemanya que la Fórmula 1?
Sí. De fet, és així. Les curses de les
DTM reuneixen un gran nombre
d’espectadors i la població alemanya
està molt més interessada per aquest
campionat que no pas pel de la Fórmula 1, tot i que també el segueixen,
és clar.
En el teu cas, ets més conegut a Alemanya que a Catalunya?
Sí. Tinc més popularitat a Alemanya.
De fet, és habitual que la gent em pari
pel carrer o a l’aeroport per demanar-me autògrafs o fotografies. Ja em
va bé que aquí no sigui tan conegut. A
Lloret de Mar tinc molta tranquil·litat
i no haig d’estar pendent dels problemes que pugui tenir si faig alguna
cosa o altra, pel ressò mediàtic.
Tens residència a Alemanya?
No. No tinc una residència fixa a Ale-

manya. Per sort, puc viure a Lloret
de Mar. Espero que durant molt de
temps pugui viure aquí.
Com és la vida d’un pilot amb tants
viatges? Et deixa temps per dedicar
als teus?
En el nostre cas, la temporada de
competició és reduïda, molt compacta. Són 4 mesos “a full” i després tenim
un llarg període de descans i preparació. És cert que durant els mesos
de celebració de les DTM tenim poc
temps i el necessitem, per descansar
i assimilar totes les situacions que
afrontem a les curses.
Fem un repàs a la teva trajectòria,
Miguel.
Vaig començar quan tenia 7 anys
on ho han fet la majoria de pilots,
al karting. De fet, el meu pare i jo
tenim un equip de karts. Primer
competia a Catalunya i a Espanya,
però després vaig viatjar a l’estranger,
per participar en campionats més
competitius, i vaig arribar a ser pilot professional de karting. Després,
vaig començar a pilotar monoplaces
amb el Programa de Joves Pilots de
la Generalitat de Catalunya, on se’m
va donar l’oportunitat de seguir la
meva trajectòria esportiva. Vaig passar per la Fórmula Renault 1600, la
Fórmula Renault 2000, la Fórmula
3 i les World Series. L’any 2010, Audi
em va venir a buscar per fer un test i
vaig poder arribar al DTM. A partir
d’allà em vaig convertir en professional de l’automobilisme.
En algun moment vas tenir com a
objectiu arribar a la Fórmula 1?
Quan comences en aquest món
sempre t’ho planteges. Vaig tenir
una oferta per entrar a l’equip Force
India, però va arribar un altre pilot
amb més poder econòmic i allà és
va acabar l’objectiu. De fet, en aquell
moment vaig veure que, potser, això

no era el que volia. Jo sempre havia
tingut la il·lusió de ser pilot professional i l’interès d’Audi va ser una
gran notícia. Al principi, la gent em
deia que era una decisió equivocada,
perquè es parlava del DTM com el
cementiri dels pilots de la Fórmula
1 i ara és un dels campionats més
importants. Quant a pilots, per a mi,
el DTM és millor que la Fórmula 1.
Vaig triar bé i estic molt content de
com ha anat tot.
Està clar que en aquestes competicions hi ha un alt risc d’accidents.
Què pensa un pilot quan veu accidents espectaculars per televisió
com el de Fernando Alonso a Melbourne?
Som uns privilegiats perquè el nivell
de seguretat és molt alt. Aquests tipus
d’accidents, com el què va patir Alonso, ara fa vint anys segurament no ho
hagués explicat. Sabem que estem
sotmesos a un risc diari, però és part
del joc i de l’espectacle. Realment, no
ho penses perquè dins del cotxe fas
allò que et surt de dins.
I quin és el secret per no deixar-te
influenciar per la por a patir un accident?
Has de confiar molt en el cotxe i en
els enginyers. Si penses que pots patir
un accident, perds aquelles dècimes
que et fan estar al davant. És cert que
quan veus aquests tipus de successos,
et planteges que això no és cap broma. Però, com deia abans, els nivells
de seguretat actual són molt grans.
M’agradaria dir a la gent que, quan
vegin un accident com el de Fernando Alonso a Melbourne i vegin que
el cotxe es desfà, és positiu pel pilot.
Tota l’energia que es desprèn amb les
peces del cotxe és l’energia que no
s’emporta el pilot dins de l’habitacle.
Sí que és espectacular però jo sempre
dic que, com més trencat queda el
cotxe, millor pel pilot. yy
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Victòria a Nürburgring.
Foto equip Audi

RESULTATS DTM
2015
02/05: Hockenheim (sense acabar)
03/05: Hockenheim (18è)
30/05: Lausitzring (4t)
31/05: Lausitzring (3è)
27/06: Norisring (20è)
28/06: Norisring (17è)
11/07: Zandvoort (sense acabar)
12/07: Zandvoort (12è)
01/08: Spielberg (18è)
02/08: Spielberg (13è)
29/08: Moscow Raceway
(sense acabar)
30/08: Moscow Raceway (14è)
12/09: Oschersleben (9è)
13/09: Oschersleben (sense acabar)
26/09: Nürburgring (sense acabar)
27/09: Nürburgring (1r)
17/10: Hockenheim (17è)
18/10: Hockenheim (11è)

