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Tots contra el turisme de borratxera

Estrenen Plou a Barcelona

Lloret de Mar i Calella aplaudeixen la decisió del Govern de vetar les empreses
que promoguin el “turisme de borratxera‘“.

rAdio marina

Aquesta representació forma part dels actes de commemoració del
30è aniversari del grup teatral El Mirall de Blanes.

Troballa sorprenent a la Patagònia

Jornada de participació ciutadana
El 17 d’abril va ser un dia especial
a Blanes i Lloret. Hi va haver una
jornada de participació ciutadana
on els veïns es podien manifestar
sobre el futur de la C-32. Per alguns, la mobilització ciutadana va
ser tot un èxit. Per d’altres, gens
representativa.
A partir d’aquell dia, el debat sobre les comunicacions per carretera a la Costa Brava sud ha tornat al
primer pla de l’actualitat, ara amb
nous elements a valorar i debatre.
El plenari de Blanes accepta per
unanimitat el NO a l’actual projecte. 16 dels 21 regidors de Lloret
mantenen el vist i plau a l’obra.
El conseller Josep Rull va anunciar a primers de maig que la carretera es farà reduint el seu impacte
ambiental. Pàg. 12 i 13

Paisatges gelats i solitaris. Foto Roger Rovira

Un fotògraf blanenc, Roger Rovira, i un explorador xilè, Cristian Donoso, localitzen a la Patagònia una embarcació que havia naufragat a
20.000 km d‘on va ser trobada, quan en realitat estaven buscant un altre vaixell enfonsat al segle XVIII. La sorpresa va ser majúscula.
El parc nacional Bernardo O’Higgins és el més extens de Xile i el desè més gran del món, amb 3.525.901 ha. Excepte en alguns pocs indrets, la
presència humana en el seu interior és inexistent. Rovira i Donoso també van trobar diverses balenes mortes. Pàg. 15

Mesa electoral de Blanes. Foto Yoyo
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4a Mostra de Treballs de Recerca

L’Editorial
El futur del turisme
Fa cinquanta anys, i de forma sobtada, el turisme va canviar
irreversiblement la nostra costa. Canvis de fesomia, de població, de
formes de vida...
Els nous ingressos del turisme van redimir els nostres pobles
de l’antiga pobresa. Àvids com n’estàvem, vam cooperar en la
inqualificable traïció a la terra al convertir-nos en mercaders de
toros, “flamenco” i sangria amb oblit dels nostres valors, com si ens
fes vergonya.
Per sort creix la voluntat d’endreçar el desori dels anys seixanta,
recuperant la dignitat de la nostra pròpia manera de ser. S’han
foragitat les curses de braus i es recuperen ermites i edificis
emblemàtics. Ara toca l’extirpació del “turisme de borratxera” que
tan de mal fa al sector, amb profit només d’uns pocs.
Cal prescindir del turisme groller que ha fet fora de les nostres costes
als bons turistes que valoraven el nostre mar, el nostre clima i la
tranquil·litat de la nostra gent. Una cosa és incompatible amb l’altra.
Tan de bo que la tímida iniciativa de la Generalitat en aquesta
direcció, segueixi disposant del suport dels ajuntaments afectats, tant
amb mesures restrictives, com les ja adoptades per Calella i Lloret de
Mar, com amb iniciatives que reforcin els aspectes de més qualitat,
com per exemple amb l’acolliment del Fòrum de l’Excel·lència, que
el proper juny tindrà per marc Lloret de Mar.
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Alumnes participants a la mostra. Foto Yoyo
blanes - lloret de mar

Blanes ha acollit una nova
edició de la Mostra de Treballs
de Recerca que ha reunit alumnes
de Batxillerat de Blanes, Lloret de
Mar, Tossa de Mar i Vidreres
Els 14 alumnes que han estat
seleccionats als diferents centres
educatius van presentar el treball
de recerca sobre temàtiques molt
diferents, segons explica Pepa Celaya, directora del Centre de Recursos Pedagògics, Selva-2.
Segons Celaya, “aquests treballs demostren que els alumnes
acaben el Batxillerat molt ben preparats”.
L’acte va servir per recordar la
tasca de Jordina Rincón, ex alumna de l’institut Serrallarga que ha
seguit la seva carrera als Estats
Units.

Accés a les edicions
anteriors de La Marina
per codi QR o
a www.radiomarina.com/
hemeroteca

Alumnes i centres participants:
Col·legi Immaculada Concepció de
Lloret de Mar

ITV

972 353 133

• REVA DHAWAN, amb “Selebrain. Desenvolupament d’una
app mòbil”

• MARTÍN GIRONDO, amb
“Patina Pau. Procés de creació
d‘un videojoc.”

• CLÀUDIA GAITAN, amb
“Expressa més que mil paraules”

Institut Sa Palomera de Blanes

Institut Coll i Rodés de Lloret de
Mar
• MERCÈ CEDER, amb “L’evolució dels dibuixos animats”
• LAIA GILIBETS, amb “El
poder de la felicitat és dins teu”

• YAIZA GÁLVEZ, amb “Com
la vida et pot canviar en un segon”
• ÓSCAR ROMERO, amb
“Creació d‘una aplicació mòbil
dedicada a l‘aula matemàtica”
Institut Serrallarga de Blanes

Institut Rocagrossa de Lloret de Mar

• MARINA MARTÍNEZ, amb
“El peix que mengem”

• SERGIO BARROSO, amb
“El dol”

• ESTEL·LA POLO, amb “El
jardín curativo de la Celestina”

• HILLARI S. ZARCO, amb
“La llum en les plantes”

Institut de Tossa de Mar

Institut S‘Agulla de Blanes
• KAREN FAGIAN, amb “Índex de saturació de la platja de
Lloret de Mar”

• JOAN MACAYA, amb “Tècniques de pesca a Tossa de Mar”
Institut de Vidreres
• LAIA CASADELLÀ, amb
“Consumim emocions” yy
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Lloret de Mar, seu de triomfadors el mes de juny
d’altres, amb la presència de l’expresidenta de l’Equador, la doctora Rosalía Arteaga. L’endemà, se
celebrarà la primera jornada, que
ha estat titulada com a “Reptes
per al futur: cap a on anem”. En
el segon dia hi haurà conferències i col·loquis relacionats amb la
competitivitat i internacionalització de les pimes. Durant la tercera i última jornada s’abordarà la
inversió, el finançament, la crisi i
les solucions. Cadascun dels dies
comptarà amb pauses a mig matí,
per esmorzar, i a la tarda, per dinar. A la nit, es podrà gaudir de
concerts, espectacles de màgia a
càrrec de Jorge Blass i Víctor Moro
i sopars oferts per xefs de primer
nivell com Pere Planagumà, Joan
Roca o Paco Pérez.

MOISÉS GARCÍA

L’astronauta Donald Pettit, la
il·lustradora Pilarín Bayés, l’il·lusionista Jorge Blass, el pastisser
Christian Escribà, el periodista
Víctor Amela o la Premi Nobel de
Química Ada Yonath. Són alguns
dels protagonistes més destacats
de la segona edició del Fòrum
d’Excel·lència de Lloret de Mar,
que tindrà lloc del 8 a l’11 de juny.
Més d’un centenar de líders
mundials es reuniran a la localitat
lloretenca per exposar les seves
vivències i intercanviar la seva
experiència amb tots els joves que
s’hi esperen. L’objectiu principal
de l’esdeveniment és captar joves
talents, millorar les seves habilitats i generar noves oportunitats.
En definitiva, reunir aquelles persones que ja han triomfat en el seu
àmbit amb aquells que triomfaran
en un futur pròxim.
Entre els ponents, hi haurà un
gran tipus de varietat. Des de premis Nobel fins a astronautes, passant per científics, polítics, xefs de
renom, músics i directors de grans
empreses. Si la primera edició ja
va rebre valoracions molt positives des del consistori, en aquesta
segona entrega s’ha comptat amb
els suports de la Generalitat de

Presentació de les jornades. Foto M.A. Comas

Catalunya i la Diputació de Girona. L’alcalde de Lloret, Jaume
Dulsat (CDC), qualifica l’esdeveniment d’oportunitat històrica” i
considera que ajudarà a potenciar
la marca del municipi. En la mateixa línia, el seu soci de govern,

Jordi Orobitg (ERC), creu que
l’organització del Fòrum d’Excel·
lència ajudarà a la localitat a posicionar-se en ofertes culturals d’alt
nivell i espera que perduri en el
temps amb més edicions. De moment, Lloret de Mar ha signat un

acord amb l’Associació Foro Excelencia per dur a terme l’organització durant quatre edicions.
El segon Fòrum d’Excel·lència s’obrirà el 8 de juny, amb l’acte
d’inauguració que comptarà, entre

Les inscripcions es poden fer
de manera virtual, a través del
web de l’organització: www.foroexcelencialloret.org. Els preus són
variats i van en funció del nombre
de jornades a les quals es vulgui
assistir. El cost inclou, a banda de
l’accés a les ponències, el coffee
break, els dinars i els concerts. Els
sopars van a part, amb un recàrrec
en el preu total de la inscripció.
L’esdeveniment se celebrarà al Teatre Municipal de Lloret i a l’Hotel
Guitart Monterrey. yy
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Sant Jordi passat per aigua

Passeig Verdaguer de Lloret. Foto M.A. Comas
BLANES - LLORET DE MAR

Les previsions meteorològiques ho anunciaven des de feia
dies. El dia de Sant Jordi va ploure
a la tarda. El matí, quan es muntaven les parades de venda de llibres i roses i els escenaris, res feia
pensar que unes hores després en
cauria una de grossa! En aquesta
ocasió, però, els meteoròlegs no es
van equivocar i a la tarda els carrers i places van quedar buits.

«Les revetlles de Sant Jordi
a les biblioteques, cada cop
tenen més volada»
La diada de Sant Jordi, en tot
cas, es va viure amb intensitat
durant tres dies. El divendres a la
majoria de poblacions les biblioteques van protagonitzar la “Revetlla de Sant Jordi”. El dissabte, l’escenari habitual: mil i una parades
i ambient de festa al carrer, això
sí, només al matí. I el diumenge,
aprofitant la jornada festiva, tam-

Carrer Ample Blanes. Foto Yoyo

bé es van programar nombroses
activitats.

llaminadures i punts de llibre a
càrrec del Banc del Temps.

Revetlla de Sant Jordi

La Biblioteca Comarcal de
Blanes va allotjar la tarda-nit del
divendres 22 d’abril la IV Revetlla
de Sant Jordi amb diversos al·licients. La vetllada va començar amb
una edició molt especial de l’Hora
del Conte: Llegendes i Històries de
Blanes, a càrrec d’Assumpta Mercader. Al llarg de la vetllada va explicar a la mainada llegendes com
La Creu de les Calaveres, L’Home
que parlava amb el mar, La ventada salvadora, El francès irreverent,
o bé l’adaptació d’un conte de Joaquim Ruyra: Les Senyoretes i les
Sirenes. La majoria de llegendes
que va explicar amb l’actiu ajut de
la canalla estan relacionades amb
dos temes: el més important és el
mar i l’altre, el Santuari del Vilar.

Una de les propostes que cada
any va agafant més volada és la
Revetlla de Sant Jordi a les Biblioteques.
En el cas de Lloret, la Revetlla infantil començà amb un berenar. Al pati de la Biblioteca també
hi va haver un espectacle infantil
de llegendes i rumbes a càrrec del
Cavaller DJ. A la sala infantil, es va
programar un taller en què s’ensenyà als més petits a fer una visera
o unes ulleres per a protegir-se del
sol.
A l’aula multimèdia es va programar un taller de taules digitals
QPertin, en què els més petits van
jugar a parlar amb els robots.
Les activitats per a adults vanconsistir en un taller de roses de

«El sol del matí va donar pas
a les precipitacions de la
tarda del dia 23»

Després, l’activitat a la Biblioteca Comarcal va continuar
amb una sessió de dansa amb la
participació de diverses escoles i
entitats, i finalment la cirereta de
la revetlla de Sant Jordi va ser un
interessant debat sobre “Dilemes
ètics de la ciència del segle XXI”.
Organitzat per Aula Blanes. (Més
informaciño a la pàgina 18)

«Hi va haver activitats els
dies 22, 23 i 24 »
Dia 23 d’abril
Blanes viu la Diada de Sant
Jordi amb una 80a de parades de
llibres i roses al carrer.
Al matí el centre de la vila ja
va registrar milers de persones
que es van passejar a la recerca
dels dos elements més típics, el
llibre i la rosa. La major part les
van demanar a entitats, centres i
associacions de diferents àmbits:

cultural, social, ecologista, educatiu, esportiu, partits polítics, etc.
Al matí, milers de visitants. A
la tarda, la visita menys desitjada, la de la pluja.
Un dels actes més multitudinaris i tradicionals a Blanes amb
motiu de la Diada de Sant Jordi
ha estat el Concurs de Murals al
Carrer, que engany ja ha arribat
a la seva 29a edició. Es tracta
d’un esdeveniment viscut intensament tant per la canalla com
pels seus pares i familiars, que
enguany, amb caràcter excepcional, s’ha canviat d’emplaçament.
Preveient les inclemències del
temps, les fustes per a pintar es
van instal·lar al pavelló vell.
A Lloret de Mar, la Fira del
Llibre i de la Rosa ha arribat enguany a la 36a edició. Les parades es van muntar al passeig Verdaguer. yy
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SOCIETAT

Documentació històrica

El Mirall estrena Plou a
Barcelona de Pau Miró
blanes

És un dels projectes que el
grup teatral ha tirat endavant en
el marc de la commemoració del
30è aniversari.
Plou a Barcelona és una obra
escrita per Pau Miró segons explica Josep Alum, director del Mirall,
“el vaig conèixer en un curs a Barcelona. Va escriure l’obra ja fa uns
anys.”

Part de la documentació. M.A. Comas

L’Obreria de Santa Cristina diposita tots els seus documents a
l’Arxiu Municipal. L’obrer major,
Arseni Frigola, ha argumentat
que “d’aquesta manera es garanteix una bona conservació del
material”. L’Obreria té un patrimoni documental que va del
segle XV al XIX, que reflecteix la

història i l’activitat de l’entitat. El
fons està format per pergamins,
llibres de comptes, llibre d’entrades i eixides, indulgències,
llibres d’actes, correspondència,
censals o contenciosos, entre
d’altres. A partir d’ara, està a disposició de tots els lloretetncs. yy

Marxa de les ermites

Alum és la cara visible del
grup, però destaca que, sense un
gran equip al darrere, els projectes no tirarien endavant. “Hi ha els
actors, els encarregats de llums, la
regidora d’escena...Tots amateurs
que agafem hores de la família,
l’oci o la feina per fer realitat els
projectes”.
L’obra ha estat codirigida per
Josep Alum i Cristina Cervià, actriu i directora gironina, i interpretada per Carme Rodríguez,
Marc Bertran i Xavier Puigdemont.
Un calidoscopi d’emocions
L’acció té lloc al barceloní barri
del Raval, però podria ben bé emplaçar-se en qualsevol altre indret
d’arreu del món, perquè les emo-

Pas per la capella de l’Antiga. Foto Yoyo

El Centre Excursionista de Blanes ha organitzat la 25a edició de la Marxa de les Ermites.
Enguany amb dos recorreguts,
l’habitual de 18 km, i la novetat,
un de familiar de 7,5 km. La sor-

tida i l’arribada es va concentrar
al passeig de Mar. Després de la
marxa i va haver activitats per a
petits i grans. El Centre Excursionista de Blanes compleix enguany 40 anys.yy

blanes

A partir d’aquest proper curs,
hi haurà la possibilitat d’acollir-se
a diverses bonificacions i ajudes,
segons explica la regidora Pepa
Celaya (PSC). “Les bonificacions
seran per a unitats familiars amb
ingressos que no superin els 1.400
euros al mes. També estudiem
ajudes per a famílies amb menys
recursos”.

Material comissat. Foto Policia Local Blanes

La Policia Local de Blanes deté
un veí del municipi de 45 anys,
A.B., per tràfic de drogues i conducció temerària. L’home hauria distribuït prop de 2 kg en cocaïna valorats en 100.000 euros.

El presumpte autor va ser detingut després d’una persecució
policial de matinada pel centre
de Blanes. La jutgessa va decretar l’ingrés a presó. yy

cions que mostra són universals.
Tot gira a l’entorn de tres personatges: una prostituta interessada
en Dante, un proxeneta agorafòbic i un client habitual que treballa com a llibreter.

manes més quotidianes i universals. Per això, pot ambientar-se
tant a Barcelona com en qualsevol localitat similar sense que perdi gens ni mica el seu sentit i contingut.

Ara bé, no seria just per a l’obra
quedar-se amb el típic estereotip d’un aparent triangle amorós.
Plou a Barcelona és una mostra de
relacions humanes molt íntimes
que aconsegueix arribar molt més
lluny, traspassar idees preconcebudes i retratar les inquietuds hu-

Josep Alum ha explicat algunes de les activitats que ja s’han fet
per celebrar els 30 anys, i d’altres
que estan en cartera. “Hi va haver
una performance de presentació,
aquest maig farem una col·laboració amb Quantus Teatre de Lloret,
es vol renovar la pàgina web...” yy

Blanes bonificarà les quotes a
les llars d’infants
El preu és de 195 euros al mes
i una matrícula de 100 euros cada
curs. A Blanes hi ha tres llars d‘infants municipals (Ca la Guidó,
Plantera i Can Borell).

Tràfic de drogues

Els tres actors amb el cartell de la representació. Foto Aj. de Blanes

públiques en el darrer ple, coincidint amb una moció de C’s per reclamar a la Generalitat que pagui
1.600 euros per plaça tal com es
feia anys enrere. La regidora Margarita Santo va ser l’encarregada
de presentar la proposta.
Actualment la Diputació de
Girona atorga una ajuda de 875

La matrícula només s’haurà de
pagar un curs i no cada any com
fins ara.
Marian Anguita, d’EUIA-ICV,
celebra la mesura i ha recordat
que la seva formació ho reclamava des de l’any 2011.
Aquestes mesures es van fer

Pati Llar d’infants de Can Borell. Foto Yoyo

euros per plaça per cobrir en part
el dèficit que genera la Generalitat
als ajuntaments.
La moció es va aprovar amb
19 vots a favor i 2 en contra, els
d’ERC. Segons els republicans, “la
moció és un brindis al sol, perquè
la Generalitat no té diners perquè
no els hi arriben de Madrid”. yy
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Tots contra el turisme de borratxera
Lloret de mar - calella

Lloret de Mar i Calella aplaudeixen la decisió del Govern de
vetar les empreses que promoguin el “turisme de borratxera”.
La directora general de Turisme, Marian Muro, ha avançat
que la Generalitat vetarà les empreses que promoguin i es lucrin
de l’anomenat “turisme de borratxera”. Muro ha detallat que
els retiraran els segells i les certificacions de l’Agència Catalana
de Turisme, ja que “malmeten la
imatge de Catalunya”.

«La Generalitat retirarà
els segells i distincions a
qui malmeti la imatge de
Catalunya»
Des dels ajuntaments consideren que la mesura és encertada
i que els pot ajudar a eliminar definitivament aquest estigma dels
seus municipis. Alhora, defensen
que va en la línia d’altres iniciatives sorgides des dels consistoris
per millorar la imatge i enfocar-la
cap al turisme de qualitat.
El regidor de Turisme de Lloret de Mar, Joan Gou, ha assegurat que és una decisió “molt va-

Marian Muro. Foto ACN

lenta” que va en la línia del que fa
anys que promouen des del municipi. Lloret de Mar va aprovar
el 2012 unes ordenances cíviques
més estrictes per perseguir l’incivisme a la via pública i el regidor
defensa que la mesura ha tingut
els seus fruits. “Fa molt de temps
que treballem per pacificar Lloret i situar-nos al marge del model del turisme de borratxera”, ha
defensat.
És per això que des del municipi aplaudeixen fermament la
mesura anunciada per la directora general de Turisme perquè, a
més, creuen que els pot ajudar a
millorar la imatge del municipi.
“Creiem que és una decisió en-

Alcohol al carrer. Foto ACN

certada i que està en la línia del
que promovem des de Lloret”, ha
afegit.
A més, el regidor considera que aquesta mesura permetrà
“assenyalar i discriminar” una sèrie d‘empresaris que no s’han sumat a la iniciativa de promoure
un turisme de qualitat. “Des del
punt de vista de la imatge de marca de tot un país són taques que
no comparteixen la visió majoritària del turisme”, ha criticat.
Calella, totalment d‘acord
L’alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, ha assegurat que
és una actuació encertada i que

“va pel bon camí”. Segons assegura, fomentar el turisme de borratxera és “una actitud empresarial incívica” i, per tant, considera
que cap empresa que es beneficiï
d’ajudes o promoció pública pot
fomentar aquest tipus de turisme.

«Lloret i Calella fa anys
que treballen per eradicar
aquest tipus de turisme»
A més, l’alcaldessa recorda que el municipi ja ha emprès
diverses iniciatives per combatre aquestes pràctiques i celebra
que “el 99,9% dels empresaris ho
han entès”. El 2014, l‘Ajuntament

va denunciar un operador turístic per anunciar estades a Calella
sota la marca del turisme de festa
i alcohol. El procediment judicial
continua encara obert.
En el cas de Calella, les accions per promoure aquest tipus
de turisme no només han sorgit
del consistori, sinó que també els
mateixos empresaris persegueixen aquest tipus de promoció.
El mateix operador denunciat
per l‘Ajuntament (Playa y Fiesta) anunciava els hotels com a establiments “100% Fiesta”. A petició de bona part dels empresaris,
aquest epígraf va desaparèixer del
seu web. yy
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Jané inaugura la nova seu de la Policia Local
diferents sales de reunions, les oficines de l’Àrea de Mobilitat i Protecció Civil i altres despatxos. Més
amunt, a la segona planta, es poden trobar els vestuaris, l’armeria,
una aula de formació, la biblioteca, la sala de descans i el despatx
sindical. Les instal·lacions, a més,
disposen de dos ascensors, un d’ús
públic i un altre restringit per al
personal.

«Els agents es van
manifestar per reclamar
més efectius i millores
salarials»

Visita a les noves instal·lacions. Foto M.A. Comas
MOISÉS GARCÍA

El conseller d’Interior, Jordi
Jané, va inaugurar oficialment la
comissaria de la Policia Local i
Protecció Civil de Lloret de Mar.
En el seu parlament, va utilitzar
expressions per definir-la, com
“una comissaria espectacular,
pensada per a les persones i amb
vista al futur”. D’aquesta manera, va mostrar la seva satisfacció
per la construcció d’aquestes noves dependències, que es troben
en funcionament des del passat
20 d’octubre. A banda d’elogiar
les instal·lacions, el conseller va
explicar que també serviran per
descentralitzar la formació acadèmica que, ara mateix, només es du
a terme a Mollet del Vallès, a l’Escola de Policia de Catalunya.

Jané també va valorar de manera positiva la davallada d’un
9,5% dels fets delictius en el 2015
a la localitat lloretenca i va anunciar la creació d’un projecte de
llei per potenciar la seguretat en
àmbits tan importants com el terrorisme que, segons el conseller,
“també afecta de manera directa
una destinació com Lloret de Mar,
que compta amb unes xifres destacades de visitants a Catalunya”.

«L’edifici ha costat prop de
4 MEUR i acull Policia Local i
Protecció Civil»
En la mateixa línia, la resta
d’autoritats que van presidir l’acte van coincidir en la necessitat

d’aquest nou equipament, per
oferir unes millors prestacions
als agents i treballadors. L’alcalde
de Lloret, Jaume Dulsat (CDC), a
més, va aprofitar per destacar la
feina dels professionals dels cossos de seguretat del municipi.
El cost exacte de l’obra ha estat
de 3.902.958 euros. L’edifici disposa de quatre plantes. Al soterrani,
hi ha la zona d’aparcament, rentat
de cotxes, magatzems i una àrea
preparada per, en un futur, instal·lar una galeria de tir. A la planta baixa, podem trobar la zona
d’atenció al públic, els diferents
locutoris per interposar denúncies i els calabossos, a més d’un espai per a la unitat canina. Pel que
fa la primera planta, compta amb

La jornada de la inauguració
també va servir perquè els agents
de la Policia Local de Lloret de
Mar es manifestessin. Prop d’una
trentena d’efectius, sota el lema

“La policia en lluita”, amb samarretes i pancartes reivindicatives,
van mostrar el seu desacord amb
la seva situació laboral. Demanen
millores salarials i un augment del
personal per tal d’oferir un servei
de més qualitat.
El responsable de l’agrupació
de policies de CCOO de Catalunya, José Luis Ortega, va explicar
que ja s’han reunit amb el consistori i que les sensacions són
positives, malgrat l’existència de
mancances reglamentàries. Per la
seva part, l’alcalde, Jaume Dulsat,
va lamentar la protesta es produís
el mateix dia de la inauguració tot
i que va agrair l’educació demostrada durant l’acte. Tot i així, va
assegurar que continuaran treballant per tal de solucionar aquests
problemes. yy

Autoritats i manifestants. Foto M.A. Comas

Lloret busca fórmules per reactivar el casc antic
LLORET DE MAR

El ple ha aprovat la modificació
provisional de la modificació del
Pla Especial Urbanístic del Casc
Antic.

«Es modifica el Pla Especial
Urbanístic del casc antic
aprovat fa 2 anys»
Aquest pla es va aprovar fa dos
anys i mig i ara s’han introduït
millores proposades per les institucions supramunicipals, els veïns
(segones quines propostes) i els comerciants. L’objectiu: potenciar l’activitat comercial i evitar que la gent
deixi de viure al barri, segons explica el regidor d’Urbanisme Joan
Bernat, “és una eina activa que cal
anar actualitzant. Hi ha solars i edificacions en mal estat i s’ha d’aconseguir millorar la imatge. També hi
ha locals tancats”.

Un dels edificis en mal estat del centre. Foto M.A. Comas

Els canvis s’han aprovat amb tres
abstencions dels regidors de En Lloret Sí Se Puede i ICV-EUIA. Pauli-

no Gracia d’En Lloret Sí Se Puede,
considera que no s’ha escoltat prou
els veïns.
Francisco Rodríguez Pacions,
d’ICV-EUiA, ha mostrat la seva preocupació perquè a partir d’ara es pugui utilitzar el PVC, “hi ha informes
que indiquen que pot perjudicar la
salut”.
El regidor d’El Millor, Marc
Fuertes, destaca que l’anterior pla
era massa restrictiu i discrepa amb
Iniciativa sobre el PVC, “és bona
aquesta diversificació de colors i
materials. Senyor Rodríguez, hi ha
tantes coses que poden perjudicar
la salut!”.

«L’objectiu: millorar la
imatge i facilitar l’arribada
de veïns i nous negocis»
Rodríguez Pacios va recordar
que entre les aportacions del seu
grup als pressupostos 2016 hi havia
subvencionar les empreses que creïn

llocs de treball i també l’obertura de
nous negocis. Segons el govern municipal, “en aquests moments s’està
treballant en la normativa que ha de
regular aquests bonificacions i subvencions”.
Enric Martínez, regidor no adscrit, va demanar un pla específic pel
comerç, “s’ha de dinamitzar la zona.
Hi ha pocs veïns”.
L’alcalde Jaume Dulsat ha explicat que el Pla d’Usos Comercials, un
complement a aquestes mesures per
reactivar el comerç, és una prioritat
del Pla Operatiu de Lloret que tiren
endavant, l’Ajuntament, la Generalitat i els empresaris, “és una prioritat
que és a l’agenda de totes les parts
implicades en el Pla Operatiu”.
Aquest tema es va tractar en el
ple ordinari d’abril, un ple en què la
Policia Local es va presentar a la sala
d’actes amb pancartes i samarretes
reivindicatives per reclamar millores laborals. A les pancartes es podia
llegir: “Policia de 1a, sous de 3a”. yy
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Accident mortal a Aplec de la sardana
la GI-682
blanes

Una dona morta i nou ferits
lleus en un xoc frontal entre un
cotxe i un autobús a Blanes. L’accident va pasar a primera hora de la
tarda del dimarts 3 de maig.
La víctima era la conductora
del turisme, tenia 65 anys i era veïna de Lloret de Mar
Els fets van tenir lloc al quilòmetre 7 de la GI-682, al costat de
la rotonda de l‘Hospital Comarcal
de Blanes. Per causes que es des-

coneixen, el turisme –que anava
en sentit Lloret- va envair el carril
contrari i va col·lidir frontalment
amb un autobús de línia. A resultes
de l’impacte, la conductora i única
ocupant del cotxe va morir a l’acte.
També hi va haver nou persones
amb ferides lleus que viatjaven a
l’autobús.

Tots els passatgers van rebre
atenció mèdica a l’hospital, que estava situat a pocs metres. La Policia
Local de Blanes va tallar la via i va
derivar el trànsit pels laterals. yy
Domènech dirigint-se al públic després de l’homenatge. Foto M.A. Comas
LLORET DE MAR

El paratge de Santa Cristina
de Lloret de Mar ha estat, un any
més, l’escenari escollit per celebrar
l’Aplec de la Sardana. Les tres cobles participants van ser: Ciutat de
Girona, La Principal del Llobregat
i La Flama de Farners.

Cotxe on viatjava la víctima. Foto ACN

L’Aplec homenatjà l’historiador local Joan Domènech i Moner, una persona que sempre ha
defensat la sardana en la seva faceta d’articulista d’opinió i en la
seva vessant literària, tant en els

seus articles constants a la revista
Som i a la Revista de Girona com
també als diaris on ha col·laborat i col·labora. També ha estat
sempre al costat dels diferents
aplecs. I en l’àmbit de la política,
a través dels càrrecs públics que
ha ocupat, ha treballat de forma
constant per vetllar per la sardana i el món sardanista i posar-los
en valor.
L’Aplec de la Sardana va tenir
sessions de matí i tarda, un dinar
popular i un espectacle infantil a

càrrec del mag Fèlix Brunet.
Per continuar amb la tradició,
un any més, el dissabte 30 d’abril
es va poder gaudir del concert de
vigília de l’aplec. Es va fer al Teatre
amb la Cobla Jovenívola de Sabadell. A la mitja part del concert, hi
va haver un homenatge a la cobla
amb motiu del seu 40è aniversari.
L’Aplec de la Sardana de Lloret
“és una celebració molt arrelada a
la vila”, segons ha destacat el regidor de Cultura, Albert Robert. yy
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Premi internacional per a
Mario Ros i Vidal

SOCIETAT BLANES

Mor Joan Padern

blanes

El compositor blanenc Mario
Ros ha guanyat el Concurs Internacional de Composició L‘Inédit
2016.

Joan Padern i la seva esposa. Foto Yoyo

Padern, de 92 anys, va néixer a
Colera i les seves obres es poden
veure arreu del món. La seva
mort deixa Blanes sense un dels
seus fills adoptius més internacionals. De fet, el pintor és un
dels pocs veïns de Blanes que
ha estat distingit amb aquest re-

coneixement. Al llarg de la seva
trajectòria ha fet obres realistes
amb paisatges i barques de la
Costa Brava, però també quadres de denúncia i conscienciació ecològica, així com façanes i
places de Barcelona. yy

Llibre de Josep Bota

Joaquim Torrecillas i la família Bota. Foto Yoyo

La Sala de Plens de l’Ajuntament
es va omplir de gom a gom per
assistir a la presentació del llibre
Entre tantes llums, un homenatge pòstum de Blanes a Josep
Bota-Gibert, filòleg i autor de
diversos estudis i articles especialitzats i de recerca, que va

morir el febrer del 2015. Sota el
títol Entre tantes llums, el llibre
és una recopilació dels articles
que va publicar a la revista Blanda (1998-2015) de l’Arxiu Municipal, donant compliment a una
de les seves darreres voluntats. yy

El festival «L‘Inédit» de Rouen
(França) està organitzat per la Diòcesi de Rouen amb col·laboració
de la Maîtrise & Chœurs St Evode
de Rouen, l‘Association du Carillon de la Cathédrale de Rouen i
l‘École/collège Sainte-Marie de
Rouen, i té per finalitat la creació
i difusió de la música vocal contemporània.
«L‘Inédit» alterna les seves
edicions amb un concurs de composició i un festival de música
sacra contemporània, en què són
convidats compositors de renom
internacional i diversos cors europeus.
L’edició de 2016 està dedicada
especialment al Carilló de la catedral de Ruan (Rouen) a Normandia. La finalitat del concurs de
composició d’enguany era tenir
una obra per a cor de nens, cor
mixt i Carilló per poder inaugurar el recentment restaurat Carilló de la catedral. Aquest instrument tan especial consisteix en un
joc de campanes afinades que són
tocades a partir d‘un mecanisme

Mario Ros al passeig de Dintre. Foto Yoyo

de teclat. En concret, el Carilló
de Rouen consta de 64 campanes
Paccard (dels 9 kg a les 9,5 tones)
dels anys 1914, 1954, 1959 i 2016
i té una tessitura de més de cinc
octaves, cosa que el converteix en
un dels carillons més magnífics
de tot Europa.
Mario Ros ha guanyat el concurs amb la seva obra De Rubore
Sanguinis. Aquesta composició
és una fantasia sobre l‘antífona O
rubor sanguinis d’Hildegarde de
Bingen (1098-1179), religiosa alemanya i personatge cabdal de la
cultura europea medieval.
Així doncs, el 17 de setembre
d’enguany —data prevista per a

l‘acte d‘inauguració del Carilló—
tornaran a sonar les campanes de
la catedral de Rouen, i ho faran
amb l’obra de Ros.
Aquests dies, d’altra banda,
s’ha tornat a interpretar l’òpera
Oh, l‘amor! Obra que va guanyar
el IV Premi Òpera a Secundària
atorgat pel Gran Teatre del Liceu i
que va ser estrenada l’any passat.
Ha estat interpretada per diversos
solistes, cor d’escena, gran cor i la
JONC (Jove Orquestra Nacional
de Catalunya) al Teatre Auditori
de Sant Cugat.
Actualment Mario Ros també
és regidor de l’Àrea d’Acció Social
de l‘Ajuntament de Blanes. yy

“Flexibilitat” del Coll i Rodés
lloret de mar

Els alumnes de Batxillerat artístic de l’Institut Coll i Rodés de
Lloret de Mar presenten els seus
treballs a la Casa de la Cultura fins
el 14 de maig.
En l’acte inaugural celebrat el
21 d’abril, els alumnes dels cicles
formatius de Cuina i Gastronomia
i Serveis en Restauració van ser els
encarregats de preparar i servir el
refrigeri. yy

Treballs dels alumnes de Batxillerat. Foto M.A. Comas

Estudiants de Cuina i Restauració. Foto M.A. Comas
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Dolors Clupés, Premi Sa Gavina
LLORET DE MAR

Dolors Clupés va rebre el 27è
guardó Sa Gavina a la Nit de la
Cultura Lloretenca. És la primera
dona que l’aconsegueix. Explica
que li agrada més treballar que
recollir premis, però es mostra

satisfeta i agraïda pel reconeixement rebut, “estic contentíssima i
orgullosa. Sempre és bo que se’n
recordin de tu”.
Clupés recorda que ha estat
implicada en moltes activitats de

Lloret com el Carnaval, les Majorettes o el Pessebre Vivent, tot
sota el paraigües del Grup Cultural Loreto. “Fèiem moltes coses.
Es movia una gran quantitat de
nois i noies. Quan tenia una idea,
la tiràvem endavant”.
Quan parla del Carnaval, assegura que eren d’altres temps,
“els vestits no eren tan sofisticats
com ara. Tothom es cosia a casa
la seva disfressa. Sortien prop
de dues-centes criatures. Al final
també sortien els pares”.
Tot i que actualment ha baixat el ritme de la seva activitat
cultural i social, encara pertany a
diverses entitats, “Sóc del Casinet
amb les seves xerrades i excursions, les Alegries i la mostra de
flors, Càritas i Santa Cristina”. yy

Dulsat, Clupés i Orobitg. Foto M.A. Comas

Nit de la Cultura Lloretenca
Un any més, es premia la literatura de viatges
LLORET DE MAR

Francesc Company Soler,
d’Ontinyent (País Valencià) ha
estat el guanyador de la dotzena
edició del Premi Literari Vila de
Lloret en categoria adulta, dotat
amb 1.000 euros, amb el treball
titulat “Mai no tornaré a Camagüey”. En aquesta mateixa categoria el jurat ha estimat donar
un accèssit al treball titulat “Emigració 2.0 Xangai” de Joan Cané
Rubies, resident a Xangai (Xina).
Mentre que en l’apartat de poesia
el premi l’ha guanyat Raquel Casas Agustí de Vilanova i la Geltrú
(Garraf) pel poema titulat “Intrús a Babel”.

«Raquel Casas guanya dos
premis, el de poesia i el de
millor blog sobre literatura»
En la categoria de primària, en
narrativa, la guanyadora ha estat
Laia Romero Ametller de l’escola
Pompeu Fabra amb el treball titulat “El pot dels records”, mentre
que el premi poesia de Primària
ha recaigut al poema titulat “Un
record especial” d’Ambar Pérez
Gómez de l’Escola Pere Torrent.

Guardonats i autoritats. Foto M.A. Comas

En Educació Secundària, el
premi en narrativa ha estat per
José Ubaldo Grabusqui Rojas de
l’IES Rocagrossa pel treball titulat
“Maletes que deixem pel camí”.
I el de poesia ha recaigut a Aina
Sais Garcia pel poema “El paper
viatger” del Col·legi Immaculada.
Aquest 2016 ha estat el segon
any que s’han guardonat blogs de
viatges i de creació literària, així
com el millor post turístic sobre
Lloret. En aquest cas el premi al
millor blog sobre literatura ha
estat per Raquel Casas Agustí de
Vilanova i la Geltrú (Garraf) pel
blog http://llenguadegat.blogspot.com.es Aquest guardó està
dotat en 250 euros. Raquel Casas
doncs, ha estat doblement premiada en aquesta edició ja que
també s’ha emportat el premi de
poesia per a adults, en aquest cas
dotat en 500 euros. El jurat també
ha considerat atorgar un accèssit en la categoria de Millor Blog
sobre Literatura a Josep Vicenç
Calatayud Cuenca i Xavier Lluna
Ferrer de Blanes (la Selva) pel seu
blog http://literaturadospuntzero.
wordpress.com

El premi al Millor Blog de
Creació Literària ha recaigut en el
blog que publica Maria Teresa Saborit Molist de Gurb (Osona) pel
blog www.lallibretavermella.cat

«S’han premiat estudiants
de Primària, Secundària i
adults»
Mentre que els guanyadors al
Millor Blog de Viatges han estat
Úrsula Flix Pau i Marc Puigtió
Nicolau, residents a Surrey (Regne Unit) pel blog titulat www.mosamperdut.com
Finalment el premi al Millor
Post sobre Lloret ha estat per
Enric Milagrosa Alquézar i Celia
López Navarrete, de Barcelona,
titulat “El millor Lloret de Mar”
que es pot trobar a www.quadernsdebitacola.com
“Elm i el temporal” és el títol
del treball guanyador del novè Premi Joan Llaverias 2016 de contes
infantils il·lustrats. Els autors són
Montserrat Macià Escribano, Pablo
Antonio Tello Otero i Sílvia Méndez Benítez, de Lloret de Mar. yy
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Jornada de participació ciutadana i posterior debat
Les xifres de la consulta

El 17 d’abril va ser un
dia especial a Blanes i Lloret.
Hi va haver una jornada de
participació ciutadana on els
veïns es podien manifestar
sobre el futur de la C-32. Per
alguns, la mobilització ciutadana va ser tot un èxit. Per
d’altres, gens representativa.
Molts veïns, en tot cas, no sabien ni que hi havia votacions
o desconeixen el projecte que
es posava a consideració dels
ciutadans.
A partir d’aquell dia, el
debat sobre les comunicacions
per carretera a la Costa Brava
sud ha tornat al primer pla de
l’actualitat, ara amb nous elements a valorar i debatre.

Al llarg de la jornada hi va
haver un total de 2.391 votants a
Blanes i 1.269 a Lloret de Mar. A
Blanes, un 71,35% dels votants diu
NO a la prolongació de la C-32 i a
Lloret, un 86%.

«El procés ha costat a Blanes
17.400 euros més les hores
dedicades pels treballadors
municipals»
L’índex de participació ha estat
del 7,28% a Blanes en una consulta organitzada per l’Ajuntament
amb vuit punts on es podia exercir

La nit del dia 17

el dret a vot a partir dels 16 anys,
sempre que es tingués residència a
Blanes.
A Lloret, han estat la Plataforma
Aturem la C-32 i 17 entitats locals
els que l’han tirat endavant, perquè
l’Ajuntament per àmplia majoria va
descartar la consulta després d’acceptar la prolongació de l’autopista
si anava acompanyada de la ronda
de Lloret fins a Canyelles. En aquest
cas no es disposava del padró. Per
evitar duplicitats les quatre meses
estaven connectades informàticament i quan es votava en una, no es
podia repetir el vot en una altra.

16 dels 21 regidors de Lloret de Mar
Els grups municipals de CDC,
ERC, PSC, MILLOR i el regidor
no adscrit de Lloret van manifestar l’endemà de la consulta que
“en un context en que només s’ha
fet campanya pel No, hi ha hagut
1.087 vots contraris, que suposa un gens representatiu 3,40%
dels cridats a votar. I afegeixen
que “els resultats de la consulta
popular, que no era oficial ni vinculant, refermen la convicció que
no existeix una demanda social
representativa contrària a aquesta
infraestructura, ben al contrari, és
àmpliament desitjada per la ciutadania”.

Valoracions de la plataforma el 17 d’abril a la nit. Foto Yoyo

Després de fer-se públics els
resultats, va arribar l’hora de les
primeres valoracions i reflexions.
L’alcalde de Blanes, Miquel
Lupiáñez recordava que era una
consulta no vinculant, que PSC
i CDC favorables a l’obra no havien fet campanya a favor del Sí
en l’estar al govern i assegurava
que des de l’Ajuntament esperaven menys participació i que
l’obra és una qüestió de territori,
“Malgrat de Mar no s’ha definit;
a Palafolls, hi guanyarien perquè
ja no hi hauria tant de trànsit;
Tordera ha deixat clar que vol
l’obra i Tossa de Mar també valora positivament que es pugui
entrar i sortir del poble amb més
facilitat”.
Albert Sanz, regidor d’ERC i
responsable de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Blanes
tenia un desig que no veia clar
que s’arribi a complir, “m’agradaria que els resultats tinguessin
una influència sobre el projecte,
però no tinc clar que sigui així”.

En tot cas, Lupiáñez i Sanz
van mostrar la seva satisfacció per
com havia anat la jornada i tot el
procés.

«Aturem la C-32 qualifica
la jornada de “lliçó de
democràcia” i victòria clara
del No»

Aquets mateixos regidors, 16
de 21, són els mateixos que van
aceptar l’obra a canvi que també es
faci la ronda de Lloret fins a Canyelles en el ple del 21 de desembre de 2015.
Per tant, consideren:
- L’anomenada Ronda de la

Des de la Plataforma ho tenien
claríssim. “El projecte s’ha d’aturar. Els votants han dit No d’una
manera majoritària”, assegurava
Joan Mora, Portaveu a Blanes de
la Plataforma Aturem la C-32. Per
afegir, “ha estat una lliçó de democràcia”.
Jordi Palaudelmàs, portaveu
de la Plataforma a Lloret, va carregar contra l’Ajuntament per no
tirar endavant la consulta, “ho
hem hagut d’organitzar nosaltres
quan tothom parlava de consulta
en els programes electorals d’ara
fa menys d’un any”.

Taules de l’ajuntament de Blanes. Foto Yoyo

Una de les meses de Lloret. Foto M.A. Comas

Costa Brava Sud, consistent en
la prolongació de la C-32 des del
seu límit actual fins la confluència
amb la GI-682 Lloret de Mar –
Tossa de Mar, àmbit Coll de Llop,
esdevé una infraestructura estratègica irrenunciable per al futur
de Lloret de Mar.

«16 dels 21 regidors de
Lloret mantenen que s’ha
de fer l’obra i la ronda»
- Insten la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya a complir de manera immediata els compromisos
públicament expressats, donant
inici immediat a la construcció de
l’anomenada Ronda de la Costa
Brava Sud, consistent en l’execució
d’una primera fase de prolongació
de la C-32 Blanes-Lloret i donant
els passos pertinents, començant
per la tramitació del ja adjudicat
estudi informatiu i projecte constructiu Lloret Pinars-Lloret Coll

de Llop, per donar inici a la segona fase que donarà continuïtat al
traçat a través de la circumval·lació de Lloret en el termini previst,
és a dir, el segon trimestre de 2018.
Des d’ICV-EUiA de Lloret de
Mar, primer en nota de premsa
i després al ple, insten l’Ajuntament i la Generalitat que respectin aquest resultat i paralitzin el
projecte de prolongació de la C-32
fins a Lloret. També insten aquests
dos governs que entaulin immediatament converses amb les entitats
del territori per solucionar el problema dels col·lapses puntuals a
la carretera que uneix Lloret amb
Blanes.
Des de la CUP de Lloret (formació sense representació municipal), es considera l‘èxit més gran
en accions promogudes des de la
societat civil en molt de temps.
També ressalta el fet que aquesta
consulta s’hagi desenvolupat sense
cap incidència.
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Moció al plenari de Blanes
L’Ajuntament de Blanes fa seus els
resultats del procés participatiu
sobre la C-32 i diu no a l’actual
projecte en una moció que després de molt debat i negociació
s’aprova per unanimitat.

«El plenari de Blanes
disposat a consultar més
temes als ciutadans»
Els 8 grups municipals van felicitar totes les parts implicades en
el procés: treballadors municipals,
empresa contractada, grup motor,
Plataforma, partits polítics i ciutadans per obrir un camí, el de la
participació, que volen que tingui
continuïtat amb molts altres temes. Els grups també van coincidir a dir que “hi ha hagut errors i
s’ha de treballar per evitar-los en
un futur”.
Per Salvador Tordera del PPC,
“l‘acord no és bo per a ningú i és
bo per a tothom. Al final, però hi
ha hagut consens i s’ha d’agrair.
Hi ha visions diferents en aquest
tema”.
Per Jaume Pujadas de la CUP,
“els processos de participació ciutadana haurien de ser la norma per
fomentar la democràcia directa.
És un precedent que obre el camí

a d’altres consultes. Assumim els
resultats i validem l’esforç”.

dors municipals en aquest projecte de participació.

Jordi Urgell, de Batega per
Blanes, va demanar al govern
que no tingui por de transformar
aquestes consultes en vinculants,
“cal educar als ciutadans perquè
participin en aquest tipus de procés”.

Els acords adoptats són:

Per Sergio Atalaya, de C’s,
“avui és un dia de consens i unanimitat tot i que ha estat complicat trobar un redactat en què tots
ens sentíssim còmodes”.

2. El Ple de l’Ajuntament de
Blanes, recollint el mandat plenari
del passat 29 d’octubre i els resultats del procés participatiu que va
culminar en la fase d’aportació de
propostes, en una jornada participativa celebrada el passat dia 17
d’abril, en què 676 persones es van
mostrar favorables al projecte de
prolongació de la C-32 i 1.706 en
contra, que representa un 7,28%
del cens de la jornada participativa de 32.825 persones, assumeix
els resultats d’aquesta jornada
participativa i vol expressar oficialment la negativa expressada per
la ciutadania de Blanes a les urnes
respecte l’actual projecte de prolongació de la C-32.

Per Àngel Canosa, d’ERC, cal
estar al costat del poble i per sobre dels partits polítics, “no podia
ser vinculant perquè la llei no ho
preveu. Aquest és un tema que no
és de competència municipal. A
Lloret, no els han deixat ni votar”.
Víctor Catalán, d’EUiA-ICV,
apunta que aquests darrers mesos
ja han sorgit diversos projectes
que afecten greument l’entorn,
“l’autopista, Cala Morisca...Cal
felicitar la gent de la Plataforma
perquè sense ells no hauria estat
possible. El poble és de tots”.
El procés participatiu ha costat 17.400 euros, als que cal sumar
les hores dedicades pels treballa-

1. Donar compte de la memòria del procés participatiu sobre la
prolongació de la C32 entre Blanes i Lloret, desenvolupat entre els
mesos de febrer i abril de 2016.

3. Nomenar una delegació
institucional formada pels grups
municipals de l’Ajuntament de
Blanes, que traslladi el present
acord al Departament de Territori
i Sostenibilitat.

Aprovació de la moció el 28 d’abril en ple i per unanimitat. Foto Aj. Blanes

El projecte tira endavant
La prolongació de la C-32
fins a Lloret de Mar tirarà endavant amb millores ambientals
per reduir l’impacte, segons la
Generalitat.
El conseller de Territori, Josep Rull, ha explicat que es farà
un projecte complementari –en

paral·lel als tràmits per començar
l‘obra- per reforçar la integració
paisatgística de la nova carretera. El conseller ja ha especificat
que “Abertis no haurà d‘assumir
els possibles sobrecostos que es
puguin derivar de les millores
ambientals, sinó que ho farà la
Generalitat”.

El traçat del perllongament de
la C-32 no canvia i l‘objectiu és que
els treballs comencin a l‘estiu. Ara,
Territori resoldrà les al·legacions i
ja posarà el projecte a licitació.
L‘acord amb els alcaldes inclou
crear una comissió específica per
seguir l‘avanç dels treballs. yy
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Manifestació de l’1 de maig

Els sonsos tornen a la llotja
SELVA / MARESME

Els pescadors catalans poden
tornar a capturar sonso després
de 9 mesos d’aturada. En setmanes alternes, les 26 barques censades es fan novament a la mar
des dels ports d‘Arenys de Mar,
Blanes, Sant Feliu de Guíxols,
Palamós i l‘Estartit per capturar
sonsos.
A principis de la temporada
passada es va registrar una cai-

guda progressiva de les captures
d’aquesta espècie. Fet que va alertar el Comitè de Cogestió, que al
juliol va proposar el tancament de
la pesquera. Ara, els resultats del
seguiment científic han permès
reobrir-la, tot i que amb restriccions. Per precaució, les captures
es mantindran en uns valors mínims, de 80 kg per embarcació
i dia. Aquestes quotes s’aniran
ajustant, segons l’abundància de
les moles de sonso i l’evolució del

preu de venda en llotja, que s’espera força elevat.
El sonso és un peix de talla
petita i de vida curta pràcticament exclusiu dels fons de sorres
gruixudes de la costa del Maresme i la Costa Brava. Es captura
amb una xarxa específica anomenada sonsera. La modalitat està
sotmesa actualment a les directrius d’un pla de gestió aprovat
per la Comissió Europea. yy

Capçalera de la manifestació. Foto Yoyo

Diversos col·lectius, entitats i
partits polítics de Blanes van
participar en l’acció que va tenir lloc per reivindicar el Dia
Internacional del Treballador.
Aquesta ha estat la segona con-

vocatòria de manifestació que
ha dut a terme la comissió unitària, formada per diverses entitats i plataformes blanenques,
organitzacions polítiques i sindicals. yy

Amnistia Internacional fa costat als
refugiats

El sonso torna al mercat. Foto Yoyo

VII Trobada de Corals

Lectura del manifest. Foto Yoyo

Blanes ha tornat a pronunciar-se en solidaritat amb la situació que pateixen els refugiats, a
través d’un acte simbòlic que ha
tingut lloc al passeig de Dintre,
davant l’edifici de l’Ajuntament.
L’acte s’ha fet en suport dels refugiats, així com per promoure
el seu acolliment, i forma part

de la campanya que està duent
a terme Amnistia Internacional,
i ha consistit en la lectura del
manifest #yoacojo. Aquest document insta el govern de l’Estat espanyol a comprometre’s a
acollir persones refugiades que
fugen de la guerra en unes condicions dignes. yy

Birrasana 2016

lloret de mar

Un total de vuit corals han
participat en la setena edició de la
Trobada de Corals Lloretenques,
que s’ha celebrat la vigília de Sant
Jordi. Les actuacions s’han fet a
l’església parroquial. Cada coral
interpretà tres cançons del seu
propi repertori i, al final, les vuit
corals van cantar un tema de forma conjunta, en aquest cas Riu
Avall.
La trobada, que va néixer amb
l’objectiu d’establir contacte entre

Birrasana 2015. Foto Yoyo

Blanes acollirà els dies 13, 14 i
15 de maig la sisena edició del
Festival de la Cervesa Artesana.
Estarà situada a primera línia de
mar, en una carpa de 1.500 m2.
Els visitants podran degustar
més de 150 cerveses, una degus-

tació que es podrà complementar amb una variada oferta gastronòmica, música, animació i
espectacles infantils.
Organitza, Marina, cervesa artesana de Blanes i l’Associació
Birrasana. yy

Un dels grups participants. Foto M.A. Comas

els grups de cant coral que hi ha a
Lloret, s’ha convertit amb els anys
en una trobada fixa en el calendari
d’activitats culturals que es fan a
Lloret.
La trobada està organitzada
pel Departament de Cultura de
l’Ajuntament de Lloret i hi participen les corals: Coral del Col·legi Inmaculada Concepció, Coral
de l’Institut Rocagrossa, Coral de
l’Institut Coll i Rodés, Cantaires
de la Casa del Mar, Coral Multicultultural de la Selva, Coral Alba

de Prima, Coral Tot Cor i Coral
Unió Lloretenca.
Pel regidor de Cultura Albert
Robert, “l’activitat demostra la diversitat musical del cant coral al
nostre municipi”.
La idea d’organitzar una trobada de corals lloretenques va sorgir
ara fa sis anys de l’institut Coll i
Rodés i de l’Ajuntament de Lloret,
que van acordar organitzar, un
cop l’any, una celebració amb les
diferents corals de la vila. yy
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Troballa sorprenent a la
Patagònia

SOCIETAT BLANES

La dansa a la Biblioteca Comarcal

Mostra de dansa a les portes de la Biblioteca. Foto Yoyo

Restes del naufragi. Foto Roger Rovira
PATAGÒNIA

Un fotògraf blanenc i un explorador xilè localitzen a la Patagònia una embarcació que havia
naufragat a 20.000 km d‘on va ser
trobada, quan en realitat estaven
buscant un altre vaixell enfonsat
al segle XVIII.

«Un fotògraf blanenc i
un expedicionari xilè es
desplacen en caiac per la
Patagònia»
El 23 de novembre del 2006,
en un punt de l’Oceà Antàrtic situat a 10.000 milles de Ciutat del
Cap, a Sud-Àfrica, el navegant
gal·lès Alex Thomson estava fent
la volta al món en solitari en la
competició de la Velux 5 Ocean.
De sobte, la ruptura de l’orsa pivotant va deixar el seu vaixell Hugo
Boss en una situació crítica, i el
seu únic tripulant va haver de ser
rescatat per un altre participant
pensant que el vaixell s’enfonsaria ràpidament. 10 anys després
l’han trobat a la Patagònia, segons
explica el fotògraf blanenc Roger

Una de les balenes mortes. Foto Roger Rovira

Rovira. Les restes de l’Hugo Boss
compartien el paisatge amb colònies de pingüins, lleons marins i
una naturalesa intacta. El contrast
que van poder experimentar Roger Rovira i Cristian Donoso va
ser prou impactant.

phic el novembre de l’any passat.
Es tractava de la descoberta de
prop de 400 balenes mortes a mitjan d’any, en un dels episodis de
mort massiva de cetacis més importants de les darreres dècades a
tot el món.

Originàriament, Roger Rovira
i el seu company Cristian Donoso
van emprendre el seu viatge en caiac de mar per localitzar la fragata
Wager en aquesta zona de costa
oceànica. El vaixell va naufragar el
14 de maig de 1741.

El punt d’inici i final de la ruta
dels expedicionaris va ser Caleta
Tortel, on no hi ha cotxes ni carrers, només una xarxa de passarel·les de fusta que s’enfilen des
del mar per unir entre sí les petites edificacions de fusta. Aquesta
petita comuna connectada recentment a la carretera austral no disposava de cap accés terrestre fins
al 2003. A 3 km de distància, situada en una illa fluvial del delta
del riu Baker, hi ha un cementiri
envoltat de misteri: La Isla de Los
Muertos. Un total de 33 creus de
fusta van ser descobertes l’any
1950 enmig de la densa vegetació
austral i del misteri sobre l’origen
i la causa de la mort dels qui hi
eren enterrats. Tot i que s’han anat
coneixent algunes dades, es manté una certa controvèrsia entre les
diferents teories que intenten explicar els fets ocorreguts. yy

«Busquen un vaixell de
1714 i en troben un de
desaparegut a 20.000 Km»
El parc nacional Bernardo
O’Higgins és el més extens de Xile
i el desè més gran del món, amb
3.525.901 ha. Excepte en alguns
pocs indrets, la presència humana en el seu interior és inexistent.
Rovira i Donoso també van trobar
diverses balenes mortes. Tot indica que aquestes troballes estaven
relacionades amb la notícia que
havia fet pública National Geogra-

El programa Promocionem la
Cultura, Fomentem la Lectura,
es dedica aquest mes a la dansa
amb la participació de l’Esbart
Ruyra, les escoles de dansa Esclat, Daina i Míriam Bertran i
l’Associació de Country.
La Biblioteca Comarcal de Bla-

nes s’especialitzarà en el tema
de la dansa a partir d’aquest any
2016. És per això que destinarem espais especials anomenats
centres d’interès a l’Altell i la
Sala infantil on es podran trobar
documents (llibres, música, pel·
lícules) d’aquesta temàtica. yy

Nou èxit del Grup Nabac

Records per a tu al teatre. Foto Yoyo

El Teatre municipal de Blanes
es va omplir de gom a gom per
seguir en directe una nova actuació del grup Nabac amb l’espec-

tacle Records per a tu. Una actuació que ja ha esdevingut una
tradició en aquestes dates properes a la diada de Sant Jordi. yy
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És el patrimoni cultural un reclam turístic?
lloret de mar

En la societat actual les demandes turístiques estan canviant. Els museus, que també s’han
d’adaptar a les necessitats actuals,
totalment transversals, són una
part important en la societat per
la que han estat creats i són una
eina de promoció i coneixement
del territori que els envolta.
El model de turisme tradicional de sol i platja que és que ha
funcionat en el nostre territori des
dels anys 50, s’ha d’anar especialitzant per tal d’adaptar-se a les
noves motivacions turístiques que
demanden els nostres visitants,
més vinculades a l”autenticitat”
dels territoris.

Lloret de Mar ha acollit el primer debat que la Xarxa de Museus
Marítims de la Costa Catalana organitza, amb la intenció de crear
una plataforma de treball on els
professionals vinculats amb el
món del patrimoni cultural i els
de turisme puguin interactuar de
manera transversal amb l’objectiu
principal de vincular a les institucions i les empreses que gestionen
ambdós àmbits.
La Xarxa de Museus Marítims
de la Costa Catalana està constituïda per un grup de quinze entitats
museístiques que el seu principal
objectiu és la custodia de la major part del patrimoni i la cultura
marítima de Catalunya, preser-

vant-lo, interpretant-lo i fent-lo
accessible a la ciutadania.
El debat es va estructurar en
dues parts, la primera amb una
ponència de Toni Puig, vinculada
a la creació de negoci a través del
patrimoni cultural, i la segona,
en format de taula rodona amb
debat, integrada per autoritats i
experts amb àmplia experiència
en la gestió, tant de patrimoni cultural com de les empreses
i els recursos turístics, oferint
així l’oportunitat a tots els participants d’aprendre i conèixer
de primera mà les experiències
i ajudar a cercar noves fórmules
que permetin millorar les seves
estratègies de difusió. yy

Intervenció de Toni Puig. Foto M.A. Comas

Xarxa Europea de Jardins Històrics
lloret de mar

L’alcalde de Lloret de Mar,
Jaume Dulsat; l’alcaldessa d’Aranjuez, Cristina Moreno, i el Dr.
Jordi Tresserras, director del LABPATC, Laboratori de Patrimoni,
Creativitat i Turisme Cultural a la
Universitat de Barcelona, acorden la creació de la seva Oficina
Tècnica de Gestió, que tindrà la
seva seu permanent a Lloret.
L’Associació Red Europea de
Jardines Históricos és una inici-

Jardins de Santa Clotilde. Foto M.A. Comas

ativa de l’Ajuntament de Lloret de
Mar, que és propietari dels Jardins de Santa Clotilde, considerat
un dels jardins històrics més representatius de l’Estat. Durant la
seva intervenció, l’alcalde de Lloret va reivindicar aquest jardins
com una obra d’art i va destacar
que “des del 2005, hem dut a terme una intensa promoció dels
Jardins de Santa Clotilde passant
de 5.000 a 100.000 visitants. Això
demostra, per una banda, la importància de continuar apostant

per la seva promoció des de diferents vies i, per l’altra, l’atractiu
turístic d’aquest espai”.
Amb aquesta signatura s’han
establert les bases per a la creació
d’una associació internacional
que gestioni una ruta europea
de jardins històrics, com a punt
de partida, per liderar la posada
en valor i la promoció d’aquests
espais emblemàtics i per dinamitzar l’oferta de turisme cultural de
les zones on es troben ubicats. yy

Més ocupació al Teatre de Lloret
lloret de mar

El Teatre de Lloret ha tancat el
primer trimestre de l’any amb una
xifra de persones que han passat
per l’equipament superior al mateix trimestre de l’any anterior. En
concret, els tres primers mesos de
l’any han passat pel teatre lloretenc 11.835 persones, mentre que
l’any passat en el mateix període
de l’any hi van passar 7.556. L’increment és del 56,57%. Pel què fa
la mitjana d’ocupació, als espectacles teatrals ha estat del 65%.

«El teatre acull tota mena
d’actes culturals, congressos
i esdeveniments»
El públic ha augmentat respecte el mateix període de l’any passat
en totes les activitats que tenen
lloc al Teatre de Lloret. Així, per
segments, dins de l’àmbit de teatre
professional l’increment d’espectadors respecte el primer trimestre de l’any passat s’ha xifrat en

prop del 17%. Però l’augment més
destacat el trobem dins el turisme
de congressos, esdeveniments i
lloguers on la xifra d’espectadors
ha passat de 1.590 persones durant els primers tres mesos del
2015 als 2.258 d’aquest primer
trimestre del 2016. En aquest cas
l’increment ha estat del 42%.
Una altra de les funcions del
Teatre de Lloret és obrir portes de
dilluns a divendres a les tres sales
d’assaig on s’hi desenvolupen les
classes de l’Aula Municipal de Teatre, els assajos de les companyies
de teatre local i activitats diverses
que realitzen entitats culturals del
poble. En aquest sentit, per les sales d’assaig del Teatre de Lloret,
entre els mesos de gener a març de
2016 han passat 4.908 persones,
un 26,9% més que l’any.
El regidor de Cultura, Albert
Robert, ha posat de relleu que
“aquestes dades evidencien que la
població coneix cada vegada més

el Teatre de Lloret i que assisteix
als espectacles programats”. Però
per Robert l’increment en les xifres d’ocupació “també ho han fet
possible els espectadors dels municipis propers a Lloret, que venen
atrets per la programació que dissenyem”.
Cal destacar que l’augment de

Actuació del Casal d’avis. Foto M.A. Comas

públic al Teatre de Lloret també
ve donat per la incorporació de
les projeccions cinematogràfiques, tant el cinema d’autor, que
és possible gràcies a l’entitat lloretenca Cineclub Adler, com a les
projeccions de cinema comercial
que es porten a terme els diumenges i dilluns i que van a càrrec de l’Associació Espai Setè Art.

Durant els primers tres mesos
de l’any han passat pel cineclub
318 persones i per les sessions de
cinema comercial 1.935 persones.

«De gener a març, han
passat per les instal·lacions
11.835 persones»
Lloret Espai Off
Cal destacar també que, el
passat divendres 8 d’abril, es va
tancar la quarta edició del Lloret
Espai Off, un cicle d’espectacle
que es va crear amb l’objectiu de
crear nous públics, divulgar el teatre i apostar pels nous creadors
i les seves propostes més innovadores. Un cicle que programa
espectacles teatrals en espais no
convencionals i que en aquesta
passada edició ha exhaurit entrades en totes les propostes programades en espais tan insòlits com
la discoteca St. Trop o l’altell de la
llibreria Can Gallissà. yy
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Blanes reivindica el seu patrimoni monumental
com atractiu turístic i cultural
inclouen textos en quatre idiomes
–català, castellà, anglès i francèsperquè el visitant pugui conèixer
millor l’edificació que senyalitzen.
Així com la Ruta Bolaño està senyalitzada en vermell, a la Ruta de
les Ermites s’identifica amb el color blau i la Ruta Patrimonial amb
el color groc.

blanes

Inauguren la Ruta de les Ermites i la Ruta Patrimonial, que
inclou Casa Saladrigas, coincidint
amb el 125è aniversari del naixement del seu arquitecte, Isidre Puig
Boada, deixeble d’Antoni Gaudí.

«Les plaques de la Ruta de
les Ermites i la Patrimonial
segueixen la línia de la Ruta
Bolaño»
L’Ajuntament de Blanes segueix treballant en l’objectiu de
posar en valor tots aquells elements d’interès artístic i patrimonial que el fan singular i atractiu.
El 20 d’abril es van inaugurar dues
noves propostes que uneixen la
reivindicació de reafirmar la identitat pròpia i un ric atractiu turístic i cultural: la Ruta de les Ermites
i la Ruta Patrimonial.
El fet de triar la data del 20
d’abril no ha estat casualitat, ja que
justament en aquesta data es compleix el 125è aniversari del naixement d’Isidre Puig Boada, l’arquitecte deixeble d’Antoni Gaudí,

«L’acte es va fer coincidint
amb el 125è aniversari del
naixement d’Isidre Puig
Boada»
Placa de Casa Saladrigas. Foto Aj. Blanes

i per això s’ha aprofitat la coincidència per retre-li homenatge. A
Blanes, Isidre Puig Boada va fer,
entre d’altres, la restauració del
Convent dels Caputxins, la Casa
de la Creu, avui desapareguda-, la
restauració del Santuari del Vilar i
la Casa Saladrigas.
Per aquest motiu, després de la
inauguració de dues de les plaques
que identifiquen la Ruta de les Ermites i la Patrimonial a l’ermita de
l’Esperança i a Casa Saladrigas res-

pectivament-, l’acte es va completar
amb la conferència Isidre Puig Boada i Blanes. Va anar a càrrec d’Aitor
Roger, tècnic de l’Arxiu Municipal,
i de Carles Freixes, enginyer en
edificació, autor de la tesina Dels
castells a les cases de poble: Isidre
Puig Boada. L’interès noucentista
pel patrimoni arquitectònic.

previst continuar instal·lant en altres punts d’interès.

La Ruta Patrimonial s’ha inaugurat amb dues primeres plaques
de Casa Saladrigas i Casa Oms, i
s’anirà ampliant amb les que s’ha

Les plaques segueixen la línia de disseny iniciada fa pocs
anys, quan es va posar en marxa
la Ruta Literària Roberto Bolaño, i

Per la seva banda, la Ruta de
les Ermites la formen set localitzacions amb les ermites de la Salut,
Antiga, el Vilar, Sant Joan, Santa
Bàrbara, Sant Francesc i l’Esperança.

L’acte de la descoberta de dues
de les plaques que formen part
de la Ruta de les Ermites i la Ruta
Patrimonial l’han encapçalat l’alcalde de Blanes, Miquel Lupiáñez,
acompanyat del primer tinent d’alcalde de Cultura i Arxiu de l’Ajuntament de Blanes, Quim Torrecillas, i de la regidora de Promoció
de la Ciutat, Dafne Galvany.
També hi ha assistit l’arxiver
municipal, Toni Reyes, així com
una nombrosa representació de
l’Associació Estimem les Ermites
i familiars d’Isidre Puig i Boada. yy

Maig musical a Lloret
lloret de mar

Gaudir d’audicions musicals i,
alhora, prendre una copa de cava
o fer el vermut amb familiars i
amics. Aquesta és la proposta que
es du a terme a Lloret de Mar durant tot el mes de maig. Es fa a
través de dos cicles de concerts.
Un d’ells és el Musicava, que enguany arriba a la cinquena edició.
Cada dissabte d’aquest mes, de
12 a 1 del migdia, a la Casa de la
Cultura, es combina una actuació
amb una copa de cava. Les quatre
audicions programades són les de
Miguel de “Morrete” (dia 7), Oasi
al mar (14), All’Aria (21) i BlueLonge Quartet (28).
L’altra cicle és el Vermutjazz, que s’estrena, també, amb
quatre actuacions. Es fa a la
plaça Germinal Ros, al costat
del Teatre Municipal, cada
diumenge de 12 a 1 del migdia.
Els concerts aniran a càrrec de
SIC Trio (dia 8), Obdara Trio
(15), Soto i Torrens Duet (22)
i els Vinilo Duo (29). L’entrada
pels dos cicles és gratuïta.
El cicle musical del mes de
maig a Lloret es completarà amb
el concert que el grup de rock de
Manresa Gossos està portant de

Primer concert del Musicava 2016. Foto Yoyo

gira des de l’any passat per commemorar el seu 22è aniversari sobre els escenaris. I per això
han organitzat una gira molt
especial sota el títol Go22os (dia
20). Per a l’endemà, dissabte 21
de maig, s’ha programat també
al Teatre l’òpera Così fan tutte de
Mozart a càrrec dels alumnes del
Conservatori de Música de Badalona.

Sota la direcció musical i
escènica de la professora de cant
Rocío Martínez, Così fan tutte és
el segon projecte que porten a
escena després d’haver actuat
amb èxit l’any 2014 amb Les
noces de Fígaro. El concert tindrà
lloc el dissabte 21 de maig a les
21h. El preu de les entrades és de
12 euros. yy
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Blanes continua apostant pels artistes novells
obscurs, trash, irreverents i farcits
de monstres sorgits de l’infern.

blanes

Casa Saladrigas allotja fins al
21 de maig una nova edició de
l’aposta iniciada al 2013: Joves
Talents V.4, una exposició que
trenca amb els esquemes habituals del què al llarg de l’any es
pot gaudir en aquest emblemàtic
edifici. L’objectiu és donar major
visibilitat als nous valors emergents en les arts visuals, de joves
artistes relacionats amb Blanes.
En aquesta edició, els quatre joves compten amb el nexe comú
de tractar-se de dibuix, il·lustracions: Alèxia Tarrés, Coco Blanch,
René Hilken i Teresa Ramos.

«Alèxia Tarrés, Coco Blanch,
René Hilken i Teresa Ramos
protagonitzen Joves
Talents V.4.»
Alèxia Tarrés
Nascuda a Blanes fa 28 anys,
Alèxia Tarrés va fer Batxillerat
Artístic i va estudiar Il·lustració
a l’Escola d’Arts i Oficis d’Olot,
Animació al centre 9 zeros i Concept Art a l’Escola Joso, Centre
de Còmic i Arts. Fins ara no havia participat en cap exposició.

Teresa Ramos
Nascuda a Blanes fa 35 anys, Teresa Ramos va estudiar el cicle de
Grau Superior d’Il·lustració a l’Escola Pau Gargallo de Badalona, així
com un curs d’Il·lustració Infantil a
l’Escola Joso de Barcelona. Si bé Joves Talents V.4 és la seva segona exposició després que amb anterioritat ja ho va fer a Barcelona, la seva
professió és il·lustradora de llibres,
i en aquest sentit les seves creacions
hi apareixen en un bon nombre.
Teresa, Alèxia, Coco i René. Foto Aj. Blanes

El seu camp d’especialització
és la il·lustració, i en aquest sentit fa dos anys va fer-ne pel llibre
Dalí, el gran pensador. Llegat d’un
escriptor desconegut, escrit pel
professor de filosofia Efrem Gordillo i amic personal.
Coco Blanch
Tan sols fa 1 any i mig que viu a
Blanes, on s’ha traslladat procedent de Sant Quirze del Vallès per

«La mostra es pot visitar fins
el proper 21 de maig»
motius familiars. Llicenciada en
Belles Arts, aquesta vallesana de
26 anys espera poder dedicar-se
tard o d’hora al 100% a la seva
passió: el dibuix. Llicenciada en
Belles Arts, aquesta exposició no
és la primera en què participa, ja
que amb anterioritat la seva obra
ja s’ha pogut veure a Sabadell,

Sant Quirze, Blanes i Alacant.
René Hilken
L’únic representant masculí del
quartet va néixer a Alemanya fa
23 anys, i en fa 9 que viu a Blanes.
Va estudiar a l’Escola Joso de Barcelona i es considera artista ben
bé des de petit, des que va agafar un llapis per primera vegada.
Treballa com a tatuador a Blanes
i els seus quadres són sinistres,

Així, ha il·lustrat els llibres El niño
de Plata i La rosa de Sant Jordi, La
Bella y la Bestia, Paseando junto a
ella, El árbol que no podía sonreir,
El gran libro de los cuentos de brujas, magos i encantamientos, o bé
Paseando junto a ella. L’any 2009
va guanyar el premi Joan Llaverias
de conte infantil il·lustrat de Lloret
de Mar i també va començar a representar-la l’agència literària IMC
de Barcelona. Des de llavors, ha
treballat com il·lustradora infantil
per a editorials com Oxford, Santillana, Barcanova, Teide, Everest,
NowBooks i Bromera. yy

La ciència i l‘ètica es troben a Aula Blanes
blanes

El divendres 22 d’abril va haver-hi
el primer debat sobre ciència
d’Aula Blanes. Salvador Macip,
Mar Gibernau i Toni Muñoz varen ser els encarregats de donar
contingut als casos presentats dins
el marc de ciència i ètica. El públic
va participar activament i es van
arribar a les dues hores de conversa sobre ciència.

«Salvador Macip, Mar
Gibernau i Toni Muñoz
comparteixen taula»

- Qui ha de prendre la decisió?
Només la família? On comença i
acaba la família? L‘Estat?
- L‘evolució és eugènica i la medicina és antievolutiva. Permet que
gent que en altres situacions no
avançaria ho faci.
- Els pares volen que els fills se’ls
assemblin, cal respectar la llibertat
i la voluntat dels progenitors.
El segon cas se centrava en la con-

fidencialitat professional i el mal a
tercers. Al voltant d’aquest cas van
aparèixer reflexions en relació a la
confidencialitat personal davant
la seguretat col·lectiva. Per als
casos més extrems el consens era
simple, però va donar lloc a reflexions com aquestes:
- El fet que certa informació mèdica sigui pública pot discriminar
la persona per trobar feina, trobar
assegurança mèdica...

El primer cas se centrava en la
possibilitat de manipular / triar
embrions per decidir detalls de
disseny de la descendència. Es
tractava de discutir sobre la conveniència i els límits de la manipulació en embrions. En aquest
moments la medicina permet seleccionar, però la possibilitat de
manipular és a prop. Amb aquest
cas van donar-se reflexions com
ara:

- Tenim regulacions, llicències, revisions, però no funcionen.
- La persona que pot fer mal als
altres ha de ser-ne conscient.
El darrer cas posava l’atenció en
la desigualtat de gènere en ciència. Es tractava de reflexionar en-

torn de si hem deixat que la ciència mèdica sigui de l’home i feta
per a l’home, si hem relegat i fet
invisible la forma d’emmalaltir
de la dona i per quins interessos.
El consens entorn la idea que fa
segles que tot està construït entorn el patriarcat i al voltant de
l’home era gran i deixava pocs
dubtes que cal canviar-lo i que
en ciència també passa. Detalls
com el nombre d’investigadores
que acaben tenint un càrrec d‘alta responsabilitat en ciència, o
els diagnòstics d‘histèria del tot
actual en relació a la dona van
servir com a evidències. Malgrat
el consens, van aparèixer reflexions que ens ajuden a dibuixar la
complexitat del tracte de la diferència.

«El debat va acabar amb el
compromís de treballar en
favor del que consideren
èticament correcte»

- Tractar el fill com un mitjà pel
propi benefici, és instrumentalitzar-lo.
- La societat hauria de fer l’esforç
d’integrar a qualsevol i així evitaríem la necessitat de fills de disseny.

- Hem de mirar pel benefici col·
lectiu, però, alhora, hem de reflexionar en com entenem les malalties i com les acceptem.

Els tres ponents: Gibernau, Macip i Muñoz. Foto Yoyo

El debat va acabar amb el compromís expressat pel ponents
de treball en favor del que consideren èticament correcte, un
compromís que Aula Blanes va
demanar que formés part de
qualsevol deliberació seriosa, ja
que més enllà de la descripció i
la valoració, hi ha el deure moral
i l‘acció. yy
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Què s’amaga dins del telèfon
mòbil d’una persona refugiada?

La botiga de mòbils. Foto Pablo Tosco - Oxfam Intermón
blanes

La Sala Roberto Bolaño de la
Biblioteca Comarcal de Blanes ha
acollit la projecció del documental
Distric Zero, recentment premiat al
festival de San Sebastià.
Distric Zero relata el dia a dia
de Maamun, propietari d’una petita botiga en la qual arregla mòbils
dins d’un dels camps de refugiats més grans del món, Zaatari a
Jordània. El telèfon mòbil és el fil
conductor d’una història de vida a
través de la qual es veu reflectida
l’existència dels milers i milers de
persones que viuen en camps de
refugiats.
El títol del documental ens
transmet la idea de la situació de
suspensió de la realitat en què viuen els habitants de Zaatari, que
són més de 80.000. A través de
Maamun i de les històries personals d’alguns dels clients de la seva
botiga, es pot veure que, més que
estadístiques, darrere d’aquest drama humanitari hi ha persones amb
noms i cognoms.
Aquest documental forma part
del projecte “EUsaveLIVES-Tu Sal-

ves Vidas”, que Intermón Oxfam i
Comissió Europea d’Ajuda Humanitària i Protecció Civil (ECHO)
estan implementant per donar visibilitat als milions de persones que
cerquen refugi, i és una de les accions comunicatives produïdes per
Arena Comunicació i Txalap.art.
Hi ha en el món milers de persones desplaçades fugint de la persecució i la violència dels seus països i que demanen refugi. El dret
d’asil és un dret humà inclòs en
la convenció de Ginebra de 1948
i en altres tractats internacionals.
Aquests temes es van tractar amb
més detall després de la projecció
en un col·loqui amb amb un dels
directors de la producció, Pablo
Tosco.
Aquest acte l’ha organitzat
l’Associació Cultural Mistura, entitats que vol difondre la cultura
del coneixement, la comprensió i
l’entesa, per atansar els vincles entre les persones i donar visibilitat
a la crisi humanitària que estem
vivint.
PABLO TOSCO
Fotoperiodista i realitzador,

des del 2004 documenta per Intermón Oxfam projectes de cooperació, desenvolupament i acció humanitària a Àfrica, Amèrica Llatina i Àsia. Es va encarregar de documentar els projectes educatius i
de construcció de pau a Angola,
la vida dels refugiats sudanesos al
Txad, el treball de les associacions
camperoles del Marroc, els assentaments de desplaçats de la República Centroafricana i el Sudan del
Sud, les víctimes del terratrèmol
d’Haití i Nepal, la crisi alimentaria
a Etiòpia, la de l’èbola a Libèria i
Sierra Leone, i recentment, el conflicte siri, sobre el qual va publicar
un llibre el 2014 anomenat Siria:
la primavera marchita, juntament
amb altres fotoperiodistes. Ha
publicat les seves històries fotogràfiques i audiovisuals en mitjans
com El País, El Mundo, La Vanguardia, BBC, TVE, Al Jazeera,
The Guardian i Washington Post,
entre d’altres. Com a guionista i
director de fotografia, Pablo Tosco
ha participat en altres documentals com a ara Huellas que no callan (Colombia), Postales del otro
lado de la guerra (Sudán del Sur), i
Felipe Manterola, un fotógrafo rural (Bizkaia). yy

Banderes blaves 2016
selva - maresme

Entre les platges guardonades
enguany amb la bandera blava hi
ha: Central, Fenals, Sa Boadella,
Cala Canyelles i Santa Cristina de
Lloret de Mar. A Blanes, Sant Francesc, Central, s’Abanell i també el
port del Club de Vela. A Malgrat de
Mar, Centre i Astillero; a Pineda de
Mar, Pescadors i La Riera i a Calella,
la platja de Garbí.
Aquest guardó, reconegut a escala internacional, valora i premia
la gestió ambiental i la seguretat, les
instal·lacions i la prestació òptima
dels serveis i la informació i l’educació ambiental. Així mateix, exigeix
una qualitat de l’aigua excel·lent. yy

Platja de Calella 2015. Foto Yoyo
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Èxit dels caves blanencs

Segell Infoparticipa
lloret de mar

Lloret ha rebut el Segell Infoparticipa a la qualitat i transparència en la comunicació pública
local. Dels 947 de tots Catalunya,
només 61 han rebut aquest màxim
guardó. A comarques de Girona,
a més de Lloret, també han estat
distingits Cassà de la Selva, Llagostera i Girona.
L’acte va tenir lloc al Born
Centre Cultural de Barcelona i
es va celebrar en el marc d´una
jornada sobre transversalitat de
la transparència organitzada conjuntament pel LPCCP i l´Oficina
Antifrau de Catalunya.

Aquest guardó és la màxima
certificació que atorga la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
a partir de les avaluacions que realitza el Laboratori de Periodisme
i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la UAB (LPCCP) als
webs municipals que publiquen
una informació que facilita que
qualsevol ciutadana o ciutadà tingui coneixement sobre qui són els
representants polítics del seu municipi, com gestionen els recursos
col·lectius i quines formes de participació posen al seu abast.
Lloret ha complert 47 dels 52
indicadors marcats. yy

El cuiner J. Roca, deliberant amb els companys de taula. Foto Agustí Ensesa Juandó
blanes

El concurs Girovi 2016 va
valorar vins i caves de tot Catalunya, entre els que, els dos caves
amb origen blanenc (Ses Vernes
i Laviret) van quedar molt ben
situats.
Girovi es distingeix d’altres concursos similars per dos
factors que el fan atípic. D’una
banda, s’hi presenten vins i caves de totes les Denominacions
d’Origen de Catalunya, quan el

més habitual és que en cadascuna d’aquestes regions s’organitzin
certàmens d’aquesta mena només
per als vins d’aquella zona. D’altra banda, el jurat el formen tant
experts del sector vitivinícola
com simples aficionats, persones
que no es dediquen professionalment al món del vi però que han
fet cursos de tast o que són reconeguts per l’organització pel seu
bon criteri en aquesta funció.
El concurs es divideix en dues

categories. En la primera competeixen vins i caves de tot Catalunya i atorga les Medalles d’Or, de
Plata i de Bronze. En aquesta divisió el cava Blanes Signature de
Ses Vernes va obtenir la Medalla
de Plata. El Cava Brut Rosé de
Laviret es va emportar el bronze.
En la segona categoria competeixen només els vins i caves gironins i atorga Fulles. En aquesta
categoria el Blanes Signature va
obtenir la Fulla d’Or. yy

El regidor Lluís Llirinós rep el diploma acreditatiu. Foto Aj. Lloret

20 anys del Casal
Benet Ribas
blanes

Aquest mes de maig s’han celebrat diversos actes per commemorar els 20 anys del Casal de la
Gent Gran de Blanes, un equipament que es va inaugurar el 9 de
març de 1996.
La celebració s’ha fet coincidir amb la 37a Diada de Germanor de l’Associació de Pensionistes i Jubilats de Blanes.
Entre els actes programats: un
torneig d’escacs, missa, dinar de
germanor o xocolatada i activitats per a la mainada. La desfilada

Autoritats i Junta del Casal. Foto Aj. Blanes

de vestits de paper no es va poder
celebrar per les inclemències del
temps.
El dinar de germanor va
comptar amb l’assistència dels
alcaldes de Blanes d’aquests darrers mandats. Així, van participar
l’actual batlle, Miquel Lupiáñez,
així com els qui l’han precedit
cronològicament: Josep Marigó,
Josep Trias i Ramon Ramos. Els
dos únics exalcaldes que van excusar la seva presència per compromisos previs van ser Fèlix
Bota i M. Dolors Oms. yy
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2n aniversari dels Maduixots
blanes

Els Castellers de l’Alt Maresme
han celebrat la diada del segon
aniversari (fa tot just 2 anys es
batejaven a Calella) a Blanes, municipi que també participa de la
colla amb un alt nombre de membres tot i no trobar-se geogràficament a l’Alt Maresme.
L’entitat ha signat un conveni
de col·laboració amb els representants de set ajuntaments del
territori. A banda de Blanes, també l’han firmat Calella, Malgrat,
Palafolls, Pineda, Santa Susanna i
Tordera.
En virtut d’aquest conveni,
la colla es compromet a celebrar
alternativament la diada anual
pròpia en tots els municipis que
l’han signat. També s’inclouen
altres acords, com per exemple
protagonitzar un mínim de dues
actuacions castelleres anuals en
cada població, així com participar
activament en aquells actes municipals que promoguin la parti-

cipació ciutadana, i en aquelles
dates institucionals assenyalades
del calendari nacional català: Sant
Jordi, la Diada Nacional de Catalunya, la Festa Major, etc.

SOCIETAT lloret

Festa andalusa

Els Maduixots estaven acompanyats dels Castellers de Badalona i la Colla Jove de Barcelona. Els
de la camisa vermell-maduixa van
descarregar els dos castells bàsics
de 7, el 4d7 i el 3d7 (castells que
sembla que aquesta temporada
ja els han començat a prendre la
mida) als que van acompanyar el
5d6 i el pilar de 5.
Animació migdia, tarda i nit. Foto M.A. Comas

La plaça dels Dies Feiners,
amb un nombrós i aspectant públic malgrat la pluja que havia caigut al llarg de la jornada, també va
poder contemplar 3 castells de 7
més, 2 a càrrec dels Castellers de
Badalona i un altre a càrrec de la
Colla Jove de Barcelona.
Els Maduixots van acabar de
celebrar l’aniversari amb un concert del cantant Miquel del Roig. yy

La Penya del Graná va programar pel diumenge primer de
maig, danses tradicionals catalanes i andaluses, acompanyades del pregó i casetes amb di-

versos productes típics. La festa
va començar al migdia a l’avinguda Camí de l’Àngel i es va perllongar fins ben entrada la nit. yy

Festa sikh
Plaça dels Dies Feiners. Foto Yoyo

Recuperació dels búnquers de
la Guerra Civil
Desfilada plena de color. Foto M.A. Comas

Lloret acull la cercavila Gurudwara-Vaisakhi. El Vaisakhi és
una festa on la comunitat sikh
commemora el naixement de la
seva religió. També representa
l’inici de l’Any Nou en el calen-

dari solar i de la collita. Es tracta
d’una processó en la qual porten
el seu llibre sagrat i acostumen
a donar pètals de rosa, aliments
i begudes als que s’hi acosten. yy

Els Tres Tombs

Interior d’un dels túnels. Foto Yoyo
blanes

Un centenar de joves han participat en la tercera jornada de recuperació de la memòria història de
Blanes netejant i desbrossant uns
búnquers, nius d’artilleria i túnels,
unes restes de la Guerra Civil que
es troben al turó Racó Blau.
La iniciativa, impulsada per
Joves d’Esquerra Verda i Alternativa Jove, busca adequar aquestes
estructures republicanes per poder-les fer visitables. D’entrada,
l’objectiu de les entitats és crear

una ruta temàtica per poder donar a conèixer aquests vestigis
de cara a la propera primavera.
Aquest hivern s’encarregaran de
crear les senyalitzacions i l’itinerari i, el proper abril, la ruta temàtica ja seria una realitat. Es
tracta d’un conjunt de diversos
búnquers interconnectats entre
ells per túnels de 70 metres que
es troben sota terra. Unes construccions que van aixecar-se l’estiu del 1937 davant el temor d’un
bombardeig o l’entrada per mar
de les tropes franquistes.

Des de les entitats denuncien
que l’espai s’ha utilitzat per ferhi abocaments il·legals de runa i
assenyalen que les restes estan en
procés de ser declarades Bé Cultural d’Interès Local (BCIN) en la
revisió del POUM.
Durant la jornada del 2015 es
va poder netejar un dels nou nius
de metrallador que tenen comptabilitzats i part dels túnels. Ara
han pogut acabar de netejar un
segon niu de metralladora. yy

Benedicció a la plaça de l’església. Foto M.A. Comas

La benedicció dels animals i la
tradicional desfilada han servit,

un any més, per celebrar els Tres
Tombs. yy
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Els millors plats d’arròs a Lloret de Mar
pescadors amb garotes de mar,
calamars, calamarsets i gambes.

moisés garcía

Un total de 30 restaurants formen l’oferta de la setzena edició
de les Jornades Gastronòmiques
de l’Arròs de Lloret de Mar, que
es du a terme durant tot aquest
mes de maig. Es tracta d’un esdeveniment que pretén donar a
conèixer la gastronomia lloretenca i, de pasada, ajudar a allargar
la temporada. Enguany, s’incorporen quatre restaurants com són
el Giorgio, el Papalús, el Pinocchio i La Cantina by the beach.
Tots els participants serveixen
menús amb l’arròs com a ingredient principal, cuinat de diferents
maneres i amb productes de temporada i de proximitat. Els preus
d’aquesta edició oscil·len entre els
20 i els 55 euros.

Amb la presentació de la factura del Menú de l’Arròs, obtindreu
una entrada gratuïta als Jardins de
Santa Clotilde, una entrada i consumició gratuïta al Gran Casino
Costa Brava i dues hores gratuïtes
als pàrquings municipals de Lloret
de Mar.

«L’any passat es van servir
3.200 menús, un 10% a
públic francès»
Els restaurants participants són:

«Els menús oscil·len dels 20
als 55 euros»
A la presentació, que es va dur
a terme al Restaurant Pops, l’alcalde de Lloret, Jaume Dulsat, va
destacar la qualitat-preu existent
en aquestes Jornades Gastronòmiques. A més, va assegurar que
aquest esdeveniment està totalment consolidat dins de l’oferta
anual del municipi, que no només s’adreça al públic lloretenc
sinó que també acull, cada vegada més, comensals estrangers, es-

Cuiners i autoritats. Foto M.A. Comas

pecialment de França. De fet, dels
3.200 menús que es van preparar
durant la passada edició, un 10%
van ser per a públic francès.
El nivell gastronòmic de la
destinació ha augmentat. Aquesta és la visió que té el regidor de
Turisme, Joan Gou. Tot i així,
considera que encara s’ha de lluitar per canviar la percepció nega-

tiva provocada per l’oferta complementària de menjar ràpid. En
el mateix sentit, el president del
gremi de restauració, Ceci Cekov,
creu que les Jornades Gastronòmiques de l’Arròs ajuden a millorar la imatge del municipi. Ho
argumenta a través de les impressions satisfactòries que han rebut
mitjançant les enquestes realitzades durant la passada edició.

Alguns dels plats més destacats, tal com va exposar el president del Gremi d’Hostaleria,
Enric Dotras, són els següents:
arròs de l’art dels pescadors de
Lloret; arròs de Pals cuit a la
cassola amb samfaina i botifarra
negra; arròs bomba melós amb
medallons de rap, escopinyes i
piruleta de gambes; arròs caldós
de llamàntol o risotto negre de

Amèrica, Athene Pizzeria di
Napoli, Autèntic, Barca d’or-Rigat Park Hotel, Ca l’amic, Cal
sogre–Hotel Maria del Mar, Can
Bolet, El racó de Fenals, El Rossell, El Toro, El Trull, El Ventall,
Fenals internacional, Freu–Hotel
Guitart Monterrey, Giorgio, Pizzeria il Pomodoro, L’Arrosseria de
Fenals, La Cantina by the beach,
La Lonja, La Terrassa Vives, Marsol–Hotel Marsol, Mas Romeu,
Miramar lounge–Hotel Miramar,
Papalús, Pez Colorao, Pinocchio,
Pops, Hotel Santa Marta, Sybius
cala Canyelles i Xaloc. yy

Blanes, capital del cinema català
Homenatge a Josep M. Forn, director ara fa 50 anys de “La Piel Quemada”
blanes

El teatre municipal de Blanes
es va omplir de gom a gom per
retre homenatge a un dels grans

del cinema català. Diverses personalitats del món del cinema i
la cultura van participar en un
esdeveniment que va encapçalar

el propi homenatjat, rodejat de
la seva família i amics. L’acte de
reconeixement va comptar amb
la participació de la presidenta
de l’Acadèmia del Cinema Català, Isona Passola, així com de
l’alcalde de Blanes, Miquel Lupiáñez, i del regidor de Cultura
de l’Ajuntament de Lloret, Albert Robert, en representació del
consistori lloretenc. La pel·lícula
es va rodar a Lloret i escenes a
Blanes.
En el torn de parlaments,
Isona Passola va destacar la important empremta que ha deixat
l’homenatjat en la història del
cinema català, on ha dirigit i/o
produït més de 250 films.

Josep Maria Forn i el cartell de La Piel Quemada. Foto Yoyo

La presidenta de l’Acadèmia
del Cinema Català va elogiar no
tan sols la seva impecable realització fílmica, “al fer pel·lícules
de perfil biogràfic (“Companys,
procés a Catalunya” o bé “El Coronel Macià”) ha pensat col·lectivament i ha contribuït a aportar
patrimoni a la història del cinema i de Catalunya”. També es va

referir al leitmotiv de l’homenatge, els 50 anys de “La Piel Quemada”, descrivint-la com l’obra
més representativa del neorealisme cinematogràfic a Catalunya i
l’estat espanyol, anàlogament al
que a Itàlia van significar films
com “El lladre de bicicletes” de
Vittorio de Sica o “Stromboli”, de
Roberto Rossellini.
També hi va haver missatges
prèviament gravats del director
de cinema català i mestre de Josep M. Forn, Paco Pérez-Dolz;
l’actor i diputat de Cultura de la
Diputació de Barcelona, Juanjo Puigcorbé; el vicepresident
de l’Acadèmia del Cinema Espanyol, el gironí Edmon Roch;
l’actriu Assumpta Serna; el crític
de cinema Jaume Figueras; i el
productor de Cinema 3 Manel
Domínguez.
En l’àmbit institucional, Josep Maria Forn també va rebre
la salutació i elogis del president de la Generalitat, Carles
Puigdemont, i la del conseller
de Cultura, Santi Vila. Abans de

donar pas a l’acte d’homenatge,
la vetllada es va encetar amb una
breu representació a càrrec del
grup de joves actors del Casal
Jove Morralla, Espai Creatiu de
Blanes. L’acció dramàtica titulada Arrels, amb text de Valentí Hinarejos i direcció de Laura
Fosatti, girava a l’entorn de l’argument de “La Piel Quemada”:
la immigració i la dura experiència que suposa per a una persona deixar-ho tot i marxar a un
altre lloc que no coneixes de res i
començar de zero.
La festa del cinema va continuar després amb el visionat
d’una còpia restaurada recentment en alta resolució per la
Filmoteca de Catalunya, que va
cedir-la a l’Ajuntament de Blanes
per a la seva projecció. La importància fílmica i social de “La Piel
Quemada” es va tractar després,
a través del breu Cine-Fòrum
moderat pel periodista i crític
de cinema Salvador Montalt. Va
actuar com a mestra de cerimònies, la periodista blanenca Fina
Brunet. yy
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24 de la Cursa de Sant Jordi
Jorge Enríquez Sánchez

El dia 21 d’abril, amb motiu
de la celebració de Sant Jordi,
l’institut Sa Palomera de Blanes
va realitzar la clàssica cursa que
realitzen des de fa 24 anys. Tot i
la intensa pluja que va caure durant tot el dia, aquest any tampoc
es podia faltar a la cita. La cursa
consta d’un recorregut de 8’05
kilòmetres, sortint des de l’institut fins arribar a la punta del riu
Tordera, donar la volta i tornar pel
mateix recorregut.
Els alumnes del Sa Palomera
no són els únics que participen
en aquesta prova, ja que la direcció de l’Institut convida a altres
centres del voltant perquè també

puguin viure l’ambient d’un dia
tan especial. Els convidats solen
ser les escoles i instituts de Blanes
i alguns de Lloret de Mar, Malgrat
i Tordera. Aquest any han participat l’Escola Santa Maria, l’Institut
Serrallarga i alguns atletes proposats per la direcció del S’Agulla.
També es poden apuntar els professors, exalumnes, pares, mares i
personal no docent.
Des de 1998, tots els resultats
i participacions queden enregistrats per programes informàtics,
i taules que després es publiquen
al web de l’institut, perquè tothom
pugui mirar els temps de cadascun dels participants. Això es fa
gràcies a un lector que llegeix el

codi de barres que porten els dorsals. Aquest any els guanyadors
han estat Adamma Drammeh
(00:31:15), alumne del Sa Palomera, Bryan Veiga (00:31:57), alumne del S’Agulla, i Adrián Esteban
Rodríguez (00:32:01), també del
Sa Palomera.
Abans de la cursa, el centre fa
concursos i lliurament de premis
d’altres activitats al gimnàs, com
concursos de poesia, de punts de
llibre, de samarretes, un concurs
literari de Sant Jordi i un certamen de lectura en veu alta, o l’entrega dels premis de les postals de
Nadal, premis per als millors TdR
(Treball de Recerca) o els premis
per carnestoltes. yy

La prova es va celebrar sota una intensa pluja. Foto Yoyo

Èxit del Club Bàsquet Blanes Women Spring Cup
blanes

El CB Blanes ha pujat a 2a
Catalana amb més patiment del
previst. Tot estava preparat per a
celebrar-ho a la ciutat esportiva el
dissabte 30 d’abril. Penúltima jornada i si es guanyava al Boet Mataró, ascens assegurat. Els nervis,
però, van jugar una mala passada i
es va perdre. Una setmana després
partit a Alella davant del cuer de
la categoria. Es guanyava de 27,
però, els dubtes van tornar a aparèixer i al final, victòria de només
2 punts (61-63). Una victòria que
suposa l’ascens de categoria dels
homes que dirigeix Jaume López.
Per fi es van poder deixar els nervis enrere i començar la festa! yy

Un dels partits programats. Foto M.A. Comas
LLORET DE MAR

Partit sense celebració a la Ciutat Esportiva. Foto Yoyo

19è Memorial Josep Barceló
Els dies 4 i 5 de juny es jugarà
al Municipal de Tordera una nova
edició del torneig torderenc, reconegut arreu de l’Estat pel nombre
d’equips participants i la seva qualitat. Enguany hi haurà rècord de
participants, 60 equips, 20 per a
cada categoria.

suna, Levante CF. Altres conjunts
participants seran CF Tordera, UE
Ca la Guidó, Santa Susanna, Aqua
Hotel CF i Racing Blanenc, si parlem de conjunts del Maresme i la
Selva. També hi haurà, entre d’altres, Sant Cugat Esport FC, Lleida
Esportiu, Gimnàstic de Manresa o
Fundació Marcet.

Entre els participants FC Barcelona, RCD Espanyol, Atlético de
Madrid, València CF, FC Vila-real, Málaga CF, Club Atlético Osa-

El Memorial té tres raons de
ser: un record (Josep Barceló),
un club (CF Tordera) i un poble
(Tordera i el seu ajuntament que li

tordera

Barça i Espanyol, dos habituals del Memorial. Foto Joan Ferrer

donen suport).
La competició començarà el
dissabte dia 4 de juny a primera hora del matí. Durant tota la
jornada es juguen de manera simultània quatre partits de F-7. El
diumenge s’acaba la fase de grups,
i posteriorment es disputen els
quarts de final, les semifinals i les
tres finals.
Tots els participants, jugadors,
entrenadors i delegats, estan allotjats en hotels de la zona. Cada
equip també arrossega un bon
nombre de seguidors.
La primera edició es va disputar el 1998. El Cerdanyola de
Mataró es va emportar dos títols
i el CF Tordera, un. L’any passat
va ser el FC Barcelona el club que
va guanyar dos títols, i el tercer, el
Gimnàstic de Manresa. yy

Per segon any consecutiu, la
Piscina Municipal de Lloret de
Mar ha estat l’escenari de la Women Spring Cup. La competició
de waterpolo ha reunit un total de
12 equips de la categoria infantil
femení. Es tracta d’un esdeveniment que va néixer fa un any amb
l’objectiu de fomentar l’esport de
base i potenciar la pràctica del waterpolo i la natació.

Les noies del CE Mediterrani
van ser les guanyadores, després
de superar, en la Final, l’Utrecht
per un marcador de 15-13.
La filosofia del torneig fomenta que les participants gaudeixin
practicant el seu esport favorit, es
relacionin amb altres companyes
d’altres clubs i sobretot que aquesta estada les ompli de noves experiències esportives i personals.yy
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Neix Color Blanes X Runners

ESPORTS

Dones a Pedals

BLANES

Sortida d’una de les edicions anteriors. Foto Yoyo

El diumenge 15 de maig es farà
a Blanes la 3a Marxa BTT per a
dones. Aquest any, com a novetat, també hi haurà una ruta per

fer a peu de 8 km. La marxa amb
BTT té dues opcions, de 15 km i
25 km. La sortida serà de la Ciutat Esportiva. yy

VI Triatló Vila de Blanes

La cursa es farà el proper 10 de
juliol i està adreçada a públic de
totes les edats que lluiran els diferents colors que aniran tirant-los
a ritme de música en un circuit
urbà de 5 km. La marca Blanes x
Runners, creada per l’Ajuntament
a principis del 2015 amb el recolzament del Club Triatló Blanes, el
Centre Excursionista de Blanes i
el Grup Fondistes Blanes, representa totes les activitats que es realitzen a Blanes relacionades amb
l’atletisme, el triatló, les caminades i el senderisme. Per difondre
la nova marca, una de les primeres accions que es va impulsar i
que s’ha continuat enguany és la
creació d’un calendari que aplega
totes les proves que tenen lloc a
Blanes durant tot l’any.

güent enllaç: www.blanes.cat/
blanesxrunners. Es fan al preu de
6 € fins al 8 de juliol a les 12 h,
quan es tancarà la inscripció si
és que no s’ha hagut de fer abans
perquè ja s’ha arribat al límit. En

cas que encara quedessin places
per cobrir, el mateix dia de l’activitat també es podran adquirir
els dorsals personalment, però en
aquest cas al preu de 8 €.yy

Sota aquest paraigües, els impulsors de la marca han creat ara
un nou esdeveniment corporatiu
que serà qui la representi: la Color Blanes X Runners, en la línia
dels esdeveniments esportius que
tant d’èxit han tingut aquests darrers anys a nivell internacional.
La sortida es farà des del passeig de Mar i al final del recorregut que s’emplaçarà a l’antic
Camp de Futbol dels Pins, hi
haurà una festa de cloenda per a
tots els runners a càrrec d’un Dj.
Al llarg del recorregut, les samarretes blanques dels participants
aniran canviant de color.

Prova de ciclisme. Foto Yoyo

Enguany hi ha hagut 530 participants que es van dividir en dos
grups, segons categoria i nivell. Els
participants van haver de fer 750

metres de natació, 20 km en bicicleta per un circuit urbà i 5 km de cursa a peu. Les sortides i arribades es
van concentrar al passeig de Mar yy

El topall màxim de participants que s’ha fixat per aquesta
primera edició de la Color Blanes
X Runners és de 1.500 persones.
Per això, en previsió que tothom
qui tingui ganes de participar-hi
no es quedi amb les ganes, les
inscripcions ja es poden fer on
line des de l’1 de maig en el se-

Campionat Escolar de Rem Ergòmetre
com la tradició històrica popular
associada a aquest esport i a la
població.

lloret de mar

Un total de 440 alumnes en representació d’un centenar d’equips
dels centres escolars de Lloret de
Mar han participat en una nova
edició del Campionat Escolar
de Rem Ergòmetre (modalitat
de remindoor), un acte cada any
més consolidat que ofereix a tota
la població escolar l’oportunitat
d‘endinsar-se en el món del rem.
És una modalitat que es pràctica en sec, en què amb un ergòmetre a l’interior del pavelló es simula el fet de remar. Hi participen
alumnes d’11 a 16 anys, en equips
de quatre persones i competeixen
per fer el millor temps possible.
La iniciativa, coordinada per

Amb aquest propòsit, durant
el segon trimestre s‘han dut a
terme sessions teòriques i pràctiques per a tots els grups des de
5è de Primària fins a 4t d’ESO de
totes les escoles i instituts de Lloret de Mar.

Remar fora l’aigua. Foto M.A. Comas

la Secció d’Educació a través del
Pla Educatiu d’Entorn-Arrela’t

amb la col·laboració de l‘Obreria
de Santa Cristina, ha permès que

1.500 alumnes tinguin l‘oportunitat de conèixer el rem, així

Tots els participants en l’activitat que volien provar l’esport
del rem a l’aigua, ho han pogut
fer a les jornades de portes obertes que organitzà el Club Rem
Santa Cristina els dissabtes 30
d’abril i 7 de maig a la platja de
Santa Cristina. yy
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salut

Dr. Josep Marès Bermúdez , Pediatre

Antivacunes?...i els drets dels nens?
@maresjosep
www.ipmaresriera.cat

blanes
Dies 13, 14 i 15
FESTIVAL BIRRASANA
Passeig de Mar
Dies 13, 20 i 27
música a l’esperança
22 h

F

a uns dies vaig rebre una
carta d’un lector de “La Marina” que es definia com antivacunes i amb les seves paraules
em deia: Vinga Sr. Doctor, digui-m
alguna cosa, si us plau. Li envio
aquesta carta a causa de les coses
que vostè escriu al la revista La
Marina. Malauradament La Marina no publica “cartes al director”
o “El que el lector opina”. Adjuntava una sèrie d’escrits que titulava
“desmuntant el cas d’Olot” fent referència a que va ser una invenció
mediàtica, sanitària i comercial la
que va atribuir la mort d’en Pau,
el nen d’Olot, a la diftèria i el fet
de que no estigués vacunat. Vaig
llegir els textos que m’adjuntava,
amb argumentacions que podrien ser convincents per a persones
no expertes en el tema, amb confusió de conceptes, dient que el
que abans es deia diftèria ara són
les angines que tant comunament
passen els nostres nens, i que el
que ha canviat és que la bona higiene i nutrició actual fa que es
curin fàcilment amb antibiòtics,
ara són menys greus, les vacunes
no han jugat cap paper en la desaparició del “garrotillo” la greu malaltia amb que abans s’anomenava
la diftèria....
Aquesta va ser la meva resposta:
Tinc la sort de conèixer un amic
pediatre que treballa a Etiòpia en
una ONG. Allà hi ha poblats on
alguns nens desafortunadament
no poden vacunar-se. M’explica
que les famílies natives han observat que en les famílies que vacunen els seus fills, aquests no es
moren, i en canvi en les famílies
no vacunades, totes tenen algun
fill mort: per xarampió, rotavirus,
meningitis... i ara fan grans cami-

l’agenda

Dia 14
TALLER INFANTIL DE JOCS DE
TAULA. D‘11 h a 19 h
Carrers Verge Maria i
Mercaders.
DESFILADA SOLIDÀRIA
CANINA
Passeig de Mar. De 16 h a 19 h

nades i cues per anar als centres de
vacunació itinerants que la ONG
instal·la estratègicament... És trist
però cal veure el llop (la malaltia),
per creure que existeix el risc, i només llavors és quan creiem que cal
prendre mesures (la vacunació).
Nelson Mandela, premi Nobel
de la Pau, fa especial esment al
valor inestimable de les vacunes,
i al dret a les mateixes: Les vacunes permeten que molts nens visquin, caminin, puguin riure, jugar,
aprendre, i accedir a sentir-se feliços... tots els nens hi tenen dret...
recomano la seva autobiografia i
els seus escrits, conviden a la reflexió. Al món hi ha 100 milions
de nens que tenen la sort de vacunar-se cada any, i malauradament
n’hi ha 20 milions que no poden
accedir a les vacunes..., aquest es
el veritable drama!
Però hi ha gent que s’obstina en
objectar-ho tot, que es cega en la
evidència, que abandera tesis amb
informació esbiaixada, que es
converteixen en pseudodefensors
de no se sap ven bé què, i que tot
i que ho amaguen es mouen tots
per interessos molt concrets (i ho
saben)... i el pitjor es que acaben
convencent a persones que a la
fi prenen decisions que fan que

deixin als seus fills en situació de
risc....
Sí senyor, el nen d’Olot, en
Pau, els hi agradi sentir-ho o no,
estaria viu si hagués estat vacunat,
és terrible. Vuit nens dels que varen estar de colònies amb en Pau
a Palamós la setmana anterior
de que emmalaltís, i que dormien en la mateixa habitació, eren
també portadors del bacteri de la
diftèria, fet que es va comprovar
al fer l’estudi de tots els contactes
escolars d’en Pau amb cultius de
secrecions faríngies. Els vuit estaven vacunats, i cap va presentar
cap símptoma, tot i que en tots
els casos el bacteri era productor
de la toxina que produeix la greu
malaltia. És clar, la vacuna el que
fa és que el cos generi anticossos
que bloquegen la toxina que és
la que pot produir la mort. Però
d’això els antivacunes no en volen
parlar o no s’ho creuen... tampoc
ho esmenten en els seus escrits...
és un diàleg de sords, impossible,
decebedor.
Les vacunes salven vides, milloren
la nostra salut, i són una de les estratègies més beneficioses per tota
la humanitat. Hi ha qui no te accés
a les vacunes... i qui tenint-lo les
rebutja. Commovedor. yy

Dies 14 i 15
GREAT TUNA RACE
Club Vela Blanes
Dia 15
III TRAIL SELVA MARÍTIMA
Passeig de Mar. 9 h
III MARXA BTT DONES A
PEDALS - CIRCUIT DONABIKE
Ciutat Esportiva. 9 h
BLANES CANTA AL MAR
Teatre de Blanes. 11 h
Dia 20
MÚSICA. ANIVERSARI LA
VBELLA BANDA
Teatre de Blanes. 20 h
Dia 21
CONCERT DE LA VBELLA
BANDA
Pl. dels Dies Feiners. 20:30 h
Dies 21 i 22
FESTES DE PRIMAVERA DEL
BARRI DELS PINS
Dia 22
Retro Game Party
Morralla, Espai Creatiu. Tot el
dia
PROGRAMA DE DETECCIÓ I
PERFECCIONAMENT DE
BÀSQUET
Ciutat Esportiva

Concert: A càmera lenta
Morralla, Espai Creatiu. 22 h
III FIRA D ANTIGUITATS MAS
ENLAIRE
Pl. Onze de Setembre
HOMENATGE A LA GENT
GRAN
Antic Pavelló Municipal. 17 h
Dia 29
CLOENDA TEMPORADA CLUB
BÀSQUET BLANES
Ciutat Esportiva Blanes
III CAMINADA ONCOLLIGA T
EN MARXA
Fundació Oncolliga Girona
CATIFES DE FLORS NATURALS
DE CORPUS. Pl. Església,
carrers Raval, Papus, Filadors
ROMERIA I MISA ROCIERA
Casa de Andalucia. Santuari del
Vilar
Biblioteca Comarcal
Fins al 25 de maig:
Promocionem la Cultura,
fomentem la Lectura dedicat a
la Dansa. Exposició i mostra.
Entitats convidades: Esbart
Dansaire Joaquim Ruyra,
Escola de Dansa Esclat, Escola
de Dansa Daina, Escola de
Dansa Miriam Bertran i l’Assoc.
Country Blanes
Dia 11: Nascuts per llegir. 11 h
Dia 13: Club de Lectura Jove.
17 h
Dia 14: A la Biblioteca Jove
Presentació del llibre El camí de
la papallona de Noe Gaya. 19 h
Dia 17: Aula Blanes: La
construcció social del gènere
amb la Dra. Cristina Sánchez
Miret. 20 h
Dies 17 i 31: Àgora Jove. 18 h

I CICLE DE TALLERS I DANSES
POPULARS AL CARRER
Esbart Joaquim Ruyra
Pl. Dies Feiners. 11 h

Dia 23, 25 i 30: A les 18.30 h a
la sala Roberto Bolaño: RESET
Taller de tècniques sonores per
a la millora del rendiment en l
‘estudi amb la Laura Masó de
BeSound.

Dia 26
Arts i Oficis. Xerrada
sobre Les Puntaries
Primer Casino. 20:20 h

Dia 26: Hora del Conte Taller:
Contes musicals i taller de
xapes amb la companyia la Sal.
18 h

Dia 27
CURSA PER LA PAU
Activitat alumnes de 6è
Primària Escoles de Blanes
Passeig de Mar. 9:30 h

Dia 30: Lectura dramatitzada
participativa de Disputa de
l’ase d’Anselm Turmeda amb la
col·laboració del grup de teatre
El Mirall. 20 h

TEATRE. YOU SAY TOMATO
Cia. Sala Trono
Teatre de Blanes. 21 h

3 de juny
XXV CICLE DE CONCERTS
MÚSICA A L ESPERANÇA
Capella de l Esperança. 22 h
Actuació de Lidia Pujol.

Dia 28

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE BLANES
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LLORET

MARESME

de l’1 al 31
XVI JORNADES
GASTRONÒMIQUES DE
L’ARRÒS
Restaurants i hotels

GOSSOS EN CONCERT
Teatre de Lloret. 21 h

dia 13
LLORET NIGHT SHOPPING
Centre Vila. 20 - 00.30 h

CONFERÈNCIA Diabetis i
dieta mediterrània
Club Marina Casinet. 20 h

del 13 al 15
LLORET FÓRMULA WEEKEND
Biblioteca 12 h

dia 21
FIRA ALIMENTÀRIA DE
PRODUCTES ARTESANS
Plaça de la Vila. 9-20 h

dia 14, 21 i 28
JOC DE PISTES: EL TRESOR
DEL PIRATA POCAPOR
Jardins de Santa Clotilde. 18 h
Musicava
Biblioteca 12 h
dia 14
TEATRE: ELS BOSCOS D’EN
WILLIAM. Teatre de Lloret.
21 h

dia 20
DIA MARÍTIM EUROPEU

CANTADA POPULARS
D’HAVANERES TALLERS
Ermita dels Sants Metges,
Hospital Vell, 11. 18 - 20 h
NIT DELS MUSEUS
Museu del Mar. 21 h
CONCERT: COSÍ FAN TUTTE
Teatre de Lloret. 21 h

dia 15
3r TRAIL SELVA MARÍTIMA
Passeig Marítim. 9-14 h

dia 22 i 23
CINEMA: BATMAN
VS SUPERMAN
Teatre de Lloret. 18 i 21 h

dies 15, 22 i 29
CONCERTS VERMUT DE JAZZ
Plaça Germinal Ros. 12 h

del 27 al 28
FESTIVAL MONÒLIT
Plaça Pere Torrent. 19 h

dia 16
CINEMA: EL LIBRO DE LA
SELVA. Teatre de Lloret. 17 h

del 27 al 31
SETMANA PER DESCOBRIR
ELS CEMENTIRIS EUROPEUS

CINEMA: BROOKLYN
Teatre de Lloret. 19 i 21.30 h

dia 30
CINEMA: EL PREGÓN
Teatre de Lloret. 18 i 21 h

del 18 al 30

dia 11
Tordera
Aplec de Sant Ponç
Activitats tot el dia al paratge de
Sant Ponç
Calella
Aula d’Extensió
Universitària:
De la persona al mite:
Einstein i la construcció
d’una icona científica. A
càrrec del Dr. Jesús Maria Galech.
Casal l’Amistat. 18.30 h
Dia 12
Malgrat de Mar
CONTES PER A INFANTS FINS
A TRES ANYS. Biblioteca La
Cooperativa. 18 h
Palafolls
XERRADA D‘ESCRIPTURA
TERAPèUTICA
A les 18.30 h al Casal de la Dona
Dia 13
Calella
Conferència: scribere qui
nesciunt... a càrrec de Jesús
Rodríguez Blanco, en el marc de la
Fira Renaixentista de Calella dels
dies 14 i 15.
Sala d’Actes de l’Ajuntament Vell.
19 h
Pineda de Mar
Romeria del Rocío
Cercavila de sortida a la Romeria
del Rocío
Del c. Benavente a la Parròquia de
Santa Maria. 16 h
Missa. 19 h
El viatge de James, a càrrec
d’Aula Teatre. Commemoració
dels 100 anys del naixement de
l’escriptor Roald Dahl.
Biblioteca M. Serra i Moret. 18 h
Presentació del llibre:
Artesanía del amor, a càrrec
de la seva autora Maite Bayona.
Biblioteca M. Serra i Moret. 20 h
Santa Susanna
Hora del conte. Eva González,
presenta el conte “El fil de la vida”.
Local Social. 18 h
Malgrat de Mar
ELS CONTES DEL DIVENDRES
Sala de la Biblioteca La
Cooperativa. 18 h

EXPOSICIÓ: Mar nostre
Casa de la Cultura
dia 18 i 20
JORNADA PORTES OBERTES
AL MUSEU DEL MAR-MUSEU
CAN SARAGOSSA

dia 30 i 31
JOCS ESCOLARS ANGLESOS,
TORNEIG NETBALL, FUTBOL.
Camp Municipal, Pavelló Molí,
Camp Molí, Camp pistes,
Pavelló Municipal. 9 h

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ: Les
mines de Can Palomeres. Una
mirada. Mostra de fotografies
de Juli Cardona Girons. Sala
d’Exposicions de l’Arxiu Municipal
Palafolls
DISCO JOVE I TALLER DE
COCTELS SENSE ALCOHOL

A Can Batlle a partir de les 21 h per
a joves de 3r, 4t d‘Eso i Batxillerat.
Dies 14 i 15
Calella
Fira Renaixentista
DIA 14
Malgrat de Mar
JORNADES TÈCNIQUES
DE RECERCA, DIFUSIÓ I
PARTICIPACIÓ
Espai mines de Can Palomeres.
Sala d’Exposicions de l’Arxiu
Municipal 9:30 h
FESTA SOLIDÀRIA P&F
Parc Francesc Macià
De 10 a 21 h
PROJECCIÓ DOCUMENTAL
Els humans i els ratpenats
Museu de ciències naturals de
Granollers
Centre Cultural. 17 h
TEATRE AMATEUR: Il estupendo
Centre Cultural. 22 h
(diumenge 15, a les 19 h)
Pineda de Mar
Fira d’Artesans
Plaça de les Mèlies. De 10 a 21 h
Palafolls
FIRA D‘INTERCANVI I
OPORTUNITATS PALAFOLLS
TOTCANVI
De 10 a 14 h al Forum Palatiolo.
FESTIVAL SINGULARS: Santi &
Mariona Duet i Cris Juanico. A les
22.30 h al Teatre. Venda d‘entrades
XERRADA COL·LOQUI SOBRE
ELS REFUGIATS. A càrrec de la
plataforma ciutadana Stop Mare
Mortum. 17 h al MiD
dia 15
Pineda de Mar/Tordera
Aplec de l’Erola a
Hortsavinyà.
Activitats per a totes les edats amb
gegants, ball, sardanes, animació
infantil, missa, mercat ecològic,
mostra d’una pila carbonera,
mostra d’un ramat de cabres de
rasquera i dinar de germanor.
Calella
7a Marxa Solidària contra
el Càncer
Sortida del Camp de Futbol de Mar.
8h
Santa Susanna
Festa de Sant Isidre
A la plaça de Llillota.
Audició de sardanes amb la
cobla Iluro. Plaça Llillota. 17.30 h
dia 17

AGENDA FACILITADA PER RÀDIO MARINA

Pineda de Mar
33è Torneig Internacional
Pentecosta Komm Mit
International
Desfilada pels carrers de Pineda,
cerimònia i partit inaugural al camp
de futbol de Can Xaubet
dia 18
Calella
Xerrada de nutrició
Amb la dietista Sara Justícia
Al Local d’Oncolliga. 9.30 h
Aula d’Extensió
Universitària
conferència: El retratista del
mestre que va prometre el mar
A càrrec del Sr. Sergi Bernal.
Fotògraf.
Casal l’Amistat. 18.30 h
Pineda de Mar
Taller infantil
Tot descobrint Roald Dahl, a càrrec
de Mireia Córdoba.
Biblioteca M. Serra i Moret. 18 h
Taller
El poder dels mandales, activitat
per a adults, a càrrec d’Anna
Ferrando.
Biblioteca Poblenou. 18 h
DIA 19
Pineda de Mar
Presentació del llibre
Pedra sobre pedra, dietari d’una
mediadora intercultural de les
autores Anna Cabot i Badia Bouia.
Centre Cívic Poblenou. 18 h
Calella
Cinefòrum amb la
projecció del documental
Syria self portrait (Aigües
platejades)
Sala Mozart. 21 h
Palafolls
TALLER DE COM GESTIONAR
LES EMOCIONS DES DE LA
MIRADA SISTèMICA.
A les 19.30 h al Casal de la Dona
DIA 20 i 21
Palafolls
Inauguració Can Batlle
Divendres: Tast de tallers per a
joves, música ambient Dj’s, acte
inaugural, tabalada, concert de big
band i concerts joves
Dissabte: Jornada de portes
obertes de l’Esplai el Pas, exhibició
de capoeira, dansa moderna i de
carrer...,fusió música jove i textos
moderns i concert jove acústic.
DIA 20
Tordera
3a Jornada de robòtica
i programació de l’Alt
Maresme. Exposició i conferència
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Pavelló Concòrdia/ Teatre Clavé

22 h (diumenge 18h)

Calella
Xerrada: La incidència del Feng
shui en la salut, a càrrec de Lídia
Barcons. Biblioteca Can Salvador
de la Plaça. 19 h

Conferència: Niveles de
conciencia según David Hawkins
c. Joan Maragall, 9. 19.30 h

DIA 26

Cinefòrum
c. Joan Maragall, 9. 20 h
En Sintonia: Jams, música
jazz en directe
Can Comas. 22 h

Concert de MQUARTET Jazz
Sala Mozart. 22 h

Palafolls
TALLER A LA BIBLIOTECA
Per a nens i nenes de 3 a 5 anys
mes un acompanyant. 11 h

Calella
Presentació del llibre:
Viure sense pensar, viure en
plenitud. Respostes de l’ànima a
les preguntes de la vida d’Antonio
Jorge Larruy. Biblioteca Can
Salvador de la Plaça. 19 h

Pineda de Mar
Xerrada: Com fer el teu fill/a
lector/a, a càrrec de Laia Ventura.
Biblioteca M. Serra i Moret. 18 h

TALLER DE COM GESTIONAR
LES EMOCIONS DES DE LA
MIRADA SISTEMICA
A les 19.30 h al Casal de la Dona

Conferència: Qui s’amaga
rere el pseudònim d’Erasme
de Rotterdam? A càrrec de Pep
Mayoles. Casal L’Amistat. 20 h

Taller crea els teus propis
complements (material de
reciclatge) per fer les teves pròpies
joies. Biblioteca Poblenou. 18 h

FIRA D‘EXPOSITORS I
ACTIVITATS RELACIONADES
AMB LA SALUT. 8 h
SALUDABLES DE PALAFOLLS.
Plaça de Poppi

Cineclub: La família Bélier

Palafolls
XERRADA SOBRE LA
MATERNITAT D‘ELNA
A l‘Institut Font del Ferro a les
8.50 h
Oberta a tothom

Meditació per la pau,
a càrrec de Josep Gimbernat.
c/ Joan Maragall, 9.
20 h
Santa Susanna
Club de lectura. Posem en
comú: Habitacions tancades de
Care Santos. Local Social. 18 h
Malgrat de Mar
ELS CONTES DEL DIVENDRES
Biblioteca la Cooperativa. 18 h
EL JOC DE L’ORGÀNICA. GARRIC
2016
Gimcana familiar i
plantada
18 h
Dia 21
Calella
Dia Internacional dels
Museus. Activitats al
Museu-Arxiu i al Museu del
Turisme (dissabte i diumenge)
Ironkids
Passeig Manuel Puigvert. 10 h
Hora del conte a càrrec de la
Fundació Vicenç Ferrer. Biblioteca
Can Salvador de la Plaça. 11 h
Sidral Solidari.
Plaça de l’Església. 16.30 h
Pineda de Mar
3a Trobada de Trens
Tripulats de 5 polzades
Plaça Espanya. De 10 a 21 h
(diumenge de 10 a 14 h)
3a Mostra de Cuina
Pinedenca
Plaça Espanya 10 a 21 h
(diumenge de 10 a 14 h)
Aula d’entorn rural de la
Fundació Marpi
Plaça de les Mèlies. De 10 a 14 h
Teatre a càrrec del grup C de
l’Escola de Teatre Artur Iscla
Centre Cultural i Recreatiu

Malgrat de Mar
L’HORA DEL CONTE
Biblioteca La Cooperativa. 18 h

DIA 22

Pineda de Mar
Exposició de maquetes de
trens
Espai Sara Llorens

Calella
Taller de cafè de Comerç
Just, a càrrec de Fundació 3r Món
Mataró. Espai Caixa. 18 h

Pineda de Mar
Avui tertúlia: Club de lectura
per a gent gran. Biblioteca M.
Serra i Moret. 17 h
Trobada del Club de
lectura. Estarà dirigida per
l’escriptor i filòleg Toni Sala.
Biblioteca M. Serra i Moret
20.30 h
Malgrat de Mar
CLUB DE LECTURA: Una dona
d’aigua. Amb la presència de
l’autora, Núria Esponellà
Biblioteca La Cooperativa.
19 h

Palafolls
V MILLA URBANA DE
PALAFOLLS.
Avinguda Costa Brava. 17.15 h
DIA 29
Calella
44è. Concurs d’allioli i
botifarrada popular.
Organitzat pel Grup Pa, Vi i Moltó.
Passeig de Manuel Puigvert 09.30h

Actuació dels Amics de la
Música del Casal d’avis
de PobleNou - Pineda de
Mar. A benefici de l’Associació
de Voluntaris i Amics de l’Hospital.
Teatre Orfeó Calellenc. 18 h

DIA 23

Calella
Aula d’Extensió
Universitària. La crisi dels
refugiats a debat. A càrrec del Sr.
Enric Morist. Casal de l’Amistat.
18:30 h

PASSEJADA GUIADA
11 h. Espais públics enjardinats

cercavila dels Geganters i
Grallers de Calella. 19 h

Santa Susanna
Trobada i concentració de
cotxes clàssics
Durant tot el matí, a Can Rabassa

DIA 25

LLETRES PELS RACONS DE
MALGRAT
Sortida de la Biblioteca la
Cooperativa. 10.30 h

Catifes de Corpus
realitzades pels veïns
de Balmes (Església/Jovara),
Verdaguer (J. Salvador/Bruguera),
Església (Sant Joan/Creus),
Indústria (Monturiol/Bruguera)i
Jovara (Amadeu/Indústria)

Calella
Inici de l’Ironman
Barcelona Calella 70.3.
Platja Gran de Calella. 7 h

Pineda de Mar
Club de lectura: La Colla dels
Verds. Biblioteca M. Serra i Moret
17.30 h

10 h Av Bon Pastor

Santa Susanna
Teatre al Local Social, a
càrrec del grup “La Magnòlia”. 18h
Audició de sardanes amb la
cobla Principal de Banyoles.
Al pavelló 19.30 h
(comèdia dramàtica) VOS.
Sala Mozart. 21 h
Pineda de Mar
Dinar de germanor del Casal d’Avis
Les Mèlies. 14 h
Club de lectura: La Colla dels
Vermells. Biblioteca M. Serra i
Moret
17.30 h
Llegir el teatre: Club de
lectura vinculat a la programació
del Teatre Nacional. Biblioteca M.
Serra i Moret
20.30 h
Malgrat de Mar
CORPUS. GARRIC 2016
Presentació de les catifes en els
portals de les cases participants
dia 27
Pineda de Mar
Taller d’autoestima per a
adults. Biblioteca Poblenou. 19 h

Dies 28 i 29
Pineda de Mar
18a Fira d’Entitats de
Pineda de Mar
Consulteu el programa a www.
pinedademar.cat
dia 28
Calella
IX Jocs Catalans d’Esport
Adaptat
A les instal·lacions esportives
municipals i al passeig Manuel
Puigvert (dissabte i diumenge)
Un mos pel món, sopar
solidari i concert
amb Funk Manchú per col·laborar
amb els projectes que duen a
terme les ONG de Calella. Sala
Polivalent de la Fàbrica LlobetGuri. 21 h
Malgrat de Mar
GARRIC 2016
CREACIÓ CATIFA DE CORPUS.

Malgrat de Mar
EIXIDA. GARRIC 2016
Visita guiada a 10 patis de cases
del poble i degustació d’un gelat
de flors elaborat per en Jaume
Turró.
DIA 30
Palafolls
CLUB DE LECTURA.
A les 19.30 h a la Biblioteca.
DIA 31
Pineda de Mar
Activitats especials al
Complex Esportiu Can
Xaubet per una Pineda
sense fums
Malgrat de Mar
LLETRES PELS RACONS DE
MALGRAT: RECORREGUT
LITERARI
Sortida de la Biblioteca la
Cooperativa. 15.30 h
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EL FOGÓ DE LA MARINA

RISSOTTO AMB BOLETS FUNGHI PORCINI
Ingredients per a 4 persones:
300 g d’arròs arbori, 30 g de bolets deshidratats, 1 ceba gran, 2 grans d’all, 1 litre
de brou de pollastre, 1 got de brou (de l’hidratat dels botets), 1 got de vi blanc,
mantega, 100 g de parmesà ratllat, oli d’oliva, sal i pebre.

ELABORACIÓ:
•

En primer lloc hidratarem els bolets.

•

Tallarem la ceba i l’all ben finament i ho saltarem en una cassola amb una mica d’oli
oliva.

•

Escorrerem els bolets, resevarem el brou resultant i l’escalfarem.

•

Quan la ceba es vegi transparent, afegirem els bolets i deixarem que es vagin fent,
incorporarem l’arròs i remenarem fins que es barregin bé tots els ingredients. Salpebrerem i afegirem el vi blanc sense deixar de remenar fins que s’ evapori l’alcohol.
Llavors, és el moment d’incorporar el brou dels bolets ben calent.

•

Deixarem coure, anirem incorporant el brou de pollastre i continuarem remenant.

•

Quan l’arròs estigui gairebé al punt de cocció, afegirem els ingredients indispensables, el formatge parmesà acompanyat d’una culleradeta de mantega, i ho barrejarem tot bé fins que es fonguin els sabors.

Se serveix ben calent. Arriba el millor moment, el moment de tastar-ho!
BON PROFIT!
Manoli Bustamante

Majoria d’edat de La Marina
LA MARINA

Des d’aquest mes La Marina ha
entrat al control de publicacions
PDG entitat que certifica la veracitat de les tirades de les publicacions en paper.
La mateixa entitat que audita les publicacions de pagament
OJD, disposa de la seva versió per
a publicacions gratuïtes, la PDG.
Aquesta entitat certifica que
La Marina ha fet per al mes de
maig una tirada de 40.000 exemplars. Els mesos de juliol i agost la
tirada arribarà, com en anys passats, a 60.000 exemplars entre les
dues edicions.

Els primers exemplars de La Marina Maresme sortint de la rotativa. Foto Yoyo

El total d’exemplars de la publicació es divideix en dues edicions d’iguals dimensions. Per una
banda La Marina per a Blanes i
Lloret de Mar, nascuda per l’abril
de 2013 (20.000 exemplars) i per
l’altra banda La Marina per a l’Alt

Maresme, edició més jove, nascuda el febrer del 2015 (20.000 exemplars). Aquesta edició cobreix els
municipis de Calella, Pineda de
Mar, Malgrat de Mar, Tordera, Palafolls i Santa Susanna. yy
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Rodalies

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

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

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

autobusos

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

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

8.00 -9.15 - 10.00 - 12.00 - 13.30 - 14.00 - 15.00 - 17.00 - 18.00 - 18.45 - 19.30 - 21.30
Blanes (Estació de bus) g Barcelona (Estació del nord)
Feiners: 9.30 - 10.00 - 14.30 - 19.00 / Festius: 9.30
Barcelona (Estació del nord) g Blanes (Estació de bus)
Feiners: 9.00 - 14.00 - 17.30 - 19.00 / Festius: 11.00 - 17.30 - 19.00
Blanes (Estació de bus) g Girona
Feiners: 7.05 - 7.30 - 8.15 - 9.00 - 11.00 - 14.00 - 15.45 - 17.20 / DISSABTES: 8.15 - 9.00 - 15.45 / DIUMENGES: 18.15
Girona (Estació de bus) g Blanes
Feiners: 8.30 - 11.30 - 13.15 - 14.30 - 15.15 - 17.30 - 19.00 - 20.15 / DISSABTEs: 13.15 - 18.30 - 19.00 / DIUMENGES: 18.30
Lloret (Estació de bus) g Girona
Feiners: 6.30 - 7.30 - 8.30 - 9.00 - 9.30 - 10.00 - 11.00 - 12.00 - 13.30 - 14.00 - 15.30 - 16.00 - 17.00 - 18.00 - 19.30
Dissabtes feiners: 7.30 - 8.30 - 9.00 - 9.30 - 12.00 - 14.15 - 19.30 / Diumenges i festius: 8.30 - 9.00 - 9.30 - 15.30 - 19.30
Girona (Estació de bus) g Lloret
Feiners: 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.00 - 12.15 - 13.15 - 14.30 - 15.00 - 16.30 - 17.00 - 18.30 - 19.30 - 20.30
Dissabtes feiners: 8.45 - 10.00 - 13.15 - 16.30 - 17.30 - 18.30 - 20.30 / Diumenges i festius: 10.00 - 16.30 - 17.30 - 18.30 - 20.30

30 LA MARINA

maig DE 2016

Farmàcies de guàrdia
BLANES
Maig / juny
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5

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

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

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.

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

Adreces i telèfons

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

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
FÀBREGAS
E. TALLADA
BASTÉ
CÀNOVES
M. TALLADA
BORRÀS
lladó
I. ESPINET
MASETE
S. MORERA
A. MARTÍNEZ
PERPINYÀ

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

economia local

De Blanes, a arreu del món
BLANES

Després de 18 anys donant
servei a Blanes, l’agència de viatges Zapp Travel s’ha integrat
al grup Over, amb gran implantació a Catalunya i a la resta de
l’Estat.
La seva especialitat, els viatges exclusius dissenyats pel personal de l’oficina situada a partir
d’ara al carrer Jaume Arcelos, 24
de la població blanenca. yy

Noves oficines d’Over Zapp Travel

Un hortet, jo?
BLANES

Menjar sa, gaudir de la natura, distreure’s, fer una mica
d’exercici,... Veure créixer les maduixes, els melons, les cebes, els
tomàquets, les flors, les plantes
medicinals... recollir-los a la tarda i menjar-los per sopar. Compartir-ho amb els fills, els néts i
els amics, aprendre a conrear....
Cada vegada són més les persones de totes les edats que s’interessen per iniciar el projecte d’un
petit hortet.
Els horts de les Vernes, es
troben en un entorn privilegiat,
envoltats de natura, a 5 min. en
cotxe del centre de Blanes, i a 10
min. del centre de Lloret. S’hi pot
arribar també en transport públic. És un bon lloc per aprendre
i compartir l’experiència amb els
altres hortolans. Poden trobar-se
fotografies i anècdotes buscant a

Horts de Ses Vernes

internet “Els horts de les Vernes”.
Els seus impulsors ens diuen,
“per començar només cal: ganes

d’aprendre, 2 hores a la setmana
i... Nyam!”. yy

Sostenibilitat i disseny
TORDERA

Amb una matèria prima
que coneixem perfectament, els
palets, Grup Casas Palets recuperacions us presenta una nova
col·lecció de mobiliari: sofàs,
llits, tauletes de centre, taules de
menjador, tot fet amb palets.
L’objectiu, que s’agafin idees i
amb un material totalment sostenible, cada persona es faci el
seu mobiliari.
El Grup Casas Palets està
situat a la carretera de Blanes a
Tordera just al costat de la rotonda de Can Bartolí. yy

Mobiliari fet amb palets
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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

L L O R E T
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NOU
CAVA ROSAT
DE BLANES
Després de la bona acollida dels consumidors
al nou cava Blanes Signature i al seu èxit en
el darrer concurs Girovi 2016, on ha obtingut
la Medalla de Plata, Ses Vernes presenta un
nou cava rosat dedicat a Blanes.
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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

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 PACO MORENO (ACTOR I PROFESSOR DE L’AULA DE TEATRE DE LLORET DE MAR)

“A Catalunya i Espanya fa falta més teatre
adreçat als joves”
Raúl Busquets i el guionista Fabián Nieto. És un personatge molt
profund, inspirat en el Falstaff de
Shakespeare.
Sé que no li agrada presumir, però
hauríem de parlar dels premis que
ha rebut.
D’acord. He rebut el Premi a la Millor Interpretació al 21è Festival de
Cinema de Girona l’any 2009 i també el Reconeixement a l’Aportació
de la Cultura de Lloret de Mar, l’any
2013.
Una altra faceta on també triomfa
és amb els videoclips i els anuncis.
Sí. He participat amb Manel al videoclip Aniversari (2011), amb Ma-

Paco Moreno. Foto Almudena Montaño
ALMUDENA MONTAÑO india

Al Festival de Cinema de Màlaga s’acaba d’estrenar la darrera pel·lícula on ha
intervingut el lloretenc Paco Moreno:
Cerca de tu casa, del director Eduard
Cortés. Interpreta a un carnisser que sap
escoltar els problemes dels seus clients,
afectats pels desnonaments. Als seus 37
anys, Moreno compta amb una llarga
trajectòria en el món del teatre, com a
actor, director i professor, i darrerament
també ha intervingut en més d’una desena de pel·lícules –del cinema i la televisió- com a actor secundari. Però del
que se sent més orgullós és del projecte
cultural en el qual treballa actualment
a Lloret de Mar per apropar el teatre
als joves i formar espectadors de teatre a
través de l’Aula de Teatre.

Expliqui’ns en què consisteix
aquest projecte de formació que
ha creat a Lloret.
Juntament amb la meva companya,
Cristina Catalán, treballem amb
alumnes de 5è i 6è de Primària,
d’ESO, Batxillerat, i també tenim un
grup d’adults. Les classes de teatre les
impartim al Teatre Municipal, on
disposem de moltes sales d’assaig.
Jo pensava que als joves ja no els
interessava el teatre...
La veritat és que potser els costa
decidir-se, però un cop s’apunten
als nostres cursos o tallers, s’ho passen genial! Els ensenyem a actuar i
conèixer el món de les arts escèniques, els proposem que vagin a veure obres de teatre, els informem de la
cartellera existent i els orientem.
A més de formar futurs actors i espectadors, què més feu a Lloret?
Amb la Cristina hem creat la companyia La Caravana de les Arts, a
través de la qual potenciem la crea-

ció d’espectadors de teatre. Representem obres, impartim classes, i
també dirigim el Club de Lectura
de Teatre de Lloret, que porta a la
biblioteca els llibres de les obres que
es representen al Teatre Nacional de
Catalunya.
Molt interessant!
Ens interessa molt que el teatre arribi als joves. A Catalunya i Espanya
fa falta més teatre per a joves. Tenim
molt de teatre adreçat als adults i
també hi ha moltes representacions
de teatre infantil, però hi ha una
franja d’edat gairebé oblidada.
I quines temàtiques tracteu en el
teatre per a joves?
Temes actuals. Al novembre vam
estrenar l’obra U-Bahn -significa
metro en alemany- sobre un noi
que viatja a Berlín i agafa la sida.
Com que volíem que el missatge arribés a tots els joves de Lloret, vam
parlar amb l’assessora clínica del
municipi i ens va facilitar les xifres
d’afectats pel VIH i la sida a Lloret,
i les vam explicar a l’obra. Així, l’espectacle els va impactar perquè no
era una història llunyana sinó que
la sentien molt propera.
Teniu algun altre projecte pedagògic entre mans?
Sí. Estem creant una nova obra per
als instituts. És la història d’un jove
que no sap com explicar-li als seus
pares que és gai. I, paral·lelament,
impartim els cursos d’iniciació al
món del curtmetratge.
Els alumnes aprenen amb vosaltres a gravar un curtmetratge?
Són uns cursos teòrics i pràctics en
els quals expliquem les bases per

gravar un curtmetratge. Les classes,
que duren dos mesos i mig, s’imparteixen al Puntet de Lloret de Mar.
Què li agrada més, dirigir o actuar?
M’agrada tot. Jo gaudeixo amb tot el
que faig.
I de les 11 pel·lícules en les que ha
treballat, de quina se sent més orgullós d’haver actuat?
De Rec3, perquè va tenir molta repercussió. També estic molt content
de la darrera pel·lícula-musical que
s’acaba d’estrenar: Cerca de tu casa,
que també he doblat al català.
En quin rodatge s’ho ha passat
millor?
A la pel·lícula ¿Quién mató a Bambi?, perquè es va rodar a Sevilla
enmig de gent molt divertida i un
ambient fantàstic. També m’ho vaig
passar genial al rodatge d’El Cuerpo
perquè compartia rodatge amb José
Coronado i va coincidir quan va rebre el Goya al millor actor per No
habrá paz para los malvados.
Tenen algun nexe en comú els
seus personatges?
Sí. Són personatges molt humans,
molt propers a l’espectador, amb els
quals et podries creuar pel carrer,
pel barri. He fet de cuiner, pastisser,
narcotraficant, informàtic i roquer,
entre molts altres.
Està preparant algun personatge
actualment?
El proper personatge que interpretaré serà el d’una persona que viu
a costa dels altres a la pel·lícula A
casa, que començarem a rodar properament a Blanes, amb el director

caco i Estopa a Con la mano levantá
(2010), amb Mala Rodríguez a No
pidas perdón (2010), i també amb
Space Monster (2009), i he gravat
diversos anuncis publicitaris.
I què tal va ser l’experiència a la
tele a la sèrie Aida?
Molt divertit, una gran experiència.
Igual que quan vaig actuar a El cor
de la ciutat. Sempre és un plaer treballar amb grans actors coneguts.
El plaer és meu de poder gaudir
d’una interessant conversa amb
un gran actor de Lloret que fomenta la cultura entre els joves.
Molta sort! yy

CINEMA
2015. Lone wolves. Sergi Arnau
2015. Cerca de tu casa. Eduard Cortés
2015. San Martí. David Ruíz / Albert València
2013. The Losers. Serapi Soler y Oriol Pérez
2013. ¿Quién mato a Bambi?. Santi Amodeo
2012. El cuerpo. Oriol Paulo
2011. The Pelayos. Eduard Cortés
2011. Rec 3. Gènesis. Paco Plaza
2010. Maximum Shame. Carlos Atanes
2010. Catalunya über alles. Ramon Termens
TEATRE
2013. El Paco Donald. Josep Riera (Pentateatre Atomic Vol.3) Teatre Aquitania Barcelona
2011. La Nana Bunilda menja malsons. Nona Asensio (Festival Grec 2012)
“EN GIRA”
2005. Croades. Pere Box / Josep Bernat
2004. La señora de Sade. Pere Box & Josep Bernat
2003/04. Les precioses ridícules. Marti Peraferrer
2003/04. Canigo. Martí Peraferrer
1999. La bella Dolores. Josep Bernat
TV
2015. Sé quíen eres. Pau Freixes/Silvia Quer/Jorge Coira/Joaquí Llamas
(Telecinco)
2013. Aida cap. 213 “Casino a la perdición” Personatge: Juan el Gordo (Telecinco)
2008. 18 I + sèrie de BTV (canal Barcelona)
2007/08. La ratjada. Pilot per a TV3. Miquel Garcia Borda
2006. El hormiguero.(Cuatro)
2006. El cor de la ciutat. TV3
2006. Buenafuente. Antena 3. Temporada.
2005. Buenafuente. Antena 3. Temporada.
1997. Show com som. TV3.
SÈRIES DE TELEVISiÓ - INTERNET
2011. Moviment-R. Campanya de reciclatge de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona
2011. Pirrataz el dokumental. El Terrat
VIDEOCLIPS
2011. Aniversari. Manel
2010. Con la mano levantá. Macaco & Estopa
2010. No pidas perdón. Mala Rodriguez
2009. Space Monster. Space Monster
També ha participat en anuncis i nombrosos curtmetratges
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