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Sancions

rAdio marina

Visca el rei Carnestoltes

L’ajuntament de Blanes aprova
en ple dues sancions de 20.604
euros i 1’5 MEUR per a dos
càmpings. També aprova que
es restauri la realitat física
alterada en dos establiments.

Casa nostra, casa vostra

Rua de Lloret de Mar. Foto M.A. Comas

Blanes i Lloret de Mar han celebrat amb la màxima intensitat el Carnestoltes 2017. A Blanes, s’ha provat la
Ciutat Esportiva com a centre de festes, concerts i reunions utilitzant les quatre pistes del pavelló verd. A Lloret de Mar, com és habitual, hi ha hagut dues rues i els concursos de disfresses al carrer i al lloc de treball.
Més informació a la pàgina 15
Recollida de signatures. Foto M.A. Comas

Recollida de signatures, actes per aconseguir diners, un macroconcert i una manifestació multitudinària han estat els principals
ingredients de la campanya “Casa nostra, casa vostra”, de suport als
immigrants. L’objectiu, forçar les administracions perqué agilitzin
l’arribada d’immigrants a casa nostra. Pàgina 13

Cultura - Pàg. 14

50è Aniversari
La Cobla del Col·legi Santa Maria de Blanes ha programat per aquest 2017 una
sèrie d’actes per celebrar els 50 anys: concert, llibre, monument al músic…

Nou terra
L’Ajuntament ha proposat per a la
zona de sorra del passeig de Dintre de Blanes un nou tipus de paviment natural que conservarà
l’aspecte actual, però amb la solidesa de la pedra. Aquest indret
acull cada dia el Mercat de la fruita i la verdura. La instal·lació té
un cost de 36.000 euros. Pàgina 9

Mercat del passeig de Dintre. Foto Aj. Blanes
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“120 km non Stop Gàmbia”

L’Editorial
Opinions sobre la C-32
Diverses Associacions empresarials de Lloret de Mar s’han manifestat a favor de l’enllaç de Lloret de Mar amb la C-32, d’acord amb els
resultats de les votacions realitzades entre els seus associats, amb resultats altament favorables.
Aquest posicionament empresarial reforça la decisió de l’Ajuntament de Lloret de Mar on van votar a favor de l’obra 16 dels 21 regidors.
L’any passat, la plataforma contraria a aquesta obra va fer a Lloret
de Mar una consulta popular. Van anar a votar 1.269 persones, un
7,28% dels que podien fer-ho, amb un resultat del 88,6% en contra
de l’obra.
La disparitat en els resultats fa sospitar que una majoria silenciosa
favorable a l’obra no es va sentir prou implicada en la consulta popular com per anar a votar. La coartada de que era una consulta no
oficial ni vinculant no és suficient per excusar-se d’opinar sobre un
tema tan important que necessita solucions urgents.
Fa molts anys que es pateix la insuficiència de la carretera Lloret-Blanes i fa falta trobar-hi solucions.
Per altra banda, la plataforma opositora en un recent comunicat,
utilitza paraules com “poca vergonya” o “nècia”, respecte de les
manifestacions a favor de l’obra, paraules inapropiades per a un
debat seriós que s’hauria de fer amb arguments i no amb desqualificacions. yy

Marina i Muñoz en un dels poblats per on van passar. Foto cedida per Xavi Marina
Cristina manchado

Xavi Marina i Joan Muñoz
superen amb èxit la combinació
d’esport i cooperació.
Els dos corredors de fons blanencs van poder finalitzar la seva
aventura amb èxit, una aventura
entre l’esport i la cooperació per
repartir 120 kg de medicaments i
material esportiu.
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Alguns contactes dels dos corredors els havien assegurat que no
tindrien entrebancs, però malauradament no va ser així, ja que el
moment més tens d’aquesta experiència va ser el possible retorn
a casa per una amenaça d’intervenció militar, tal i com ens ho explica Xavi Marina. “Això va ser el
més complicat, el més estressant,
el que no ens va agradar. Estava
tot molt complicat, la ONG ens
deia que no anéssim, els familiars
imagina... Però en Joan i jo tení-

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

em el neguit de seguir endavant,
fins trobar a algú que ens digués
que no podíem passar i llavors no
passar. De Blanes al Marroc i des
d‘aquí a Gàmbia”.
Deixant de banda aquest episodi, el corredor blanenc s’emporta una experiència inoblidable.
“Vaig viure una experiència molt
positiva. Tinc records de la terra,
aquell color ataronjat amb pols; el
record dels nens, tant els que s’alegraven de veure’ns com els que no.
N’hi havia que no havien vist mai
una persona de raça blanca.”
Tot i que les condiciones meteorològiques fossin tan diferents a
les nostres, recorden que estaven a
40 graus, l’acollida que tenien feia
que el trajecte fos més agradable i
motivador. “Els nens estavem molt
contents perquè els hi donaven llaminadures i els grans no es creien
el que estàvem fent. No es creien ni

d’on veníem ni on anàvem, ja que
la cursa era de més de 100 km”.
Van començar i acabar el seu
recorregut a Kuwonku, on des
de fa anys hi treballa la ONG
Kuwonku Blanes amb Gàmbia
encapçalada per Roser Bitlloch i
Pere Gual.
Originàriament, la idea de fer
el projecte va sorgir com una manera de combinar esport i cooperació, ja que els dos atletes volien
aprofitar per córrer en un lloc diferent a l’habitual i alhora complir
aquest objectiu solidari.
En el cas del corredor Xavi
Marina, ja té al cap fer dues curses
més. La més propera serà aquest
mes d’abril al Marroc, de 130 km.
I la del mes de novembre, tindrà
com a destí Cambodja. Aquesta
última serà una cursa per etapes i
constarà de 250 km. yy

972 372 943

Terminal d‘Autobusos:

Transports Pujol
Barcelona Bus

972 337 842
972 350 487
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Lloret de Mar: valoracions del 2016 i reptes del 2017
Una altra de les destacades és que
aquest estiu es disposarà de Wifi
gratuït a les platges del centre i
de Fenals i als principals carrers
del nucli antic. A més, es crearà
un centre de running, ubicat a les
pistes d’atletisme, que permetrà al
municipi aconseguir el certificat
oficial d’aquesta modalitat esportiva. Una altra novetat es troba a
les oficines de turisme. Ja està en
funcionament un servei d’atenció
personalitzada als visitants a través de WhatsApp, amb el número
618 263 898. L’atenció es fa en català, castellà, anglès i francès.

moisés garcía

Lloret de Mar ha fet balanç de
l’any 2016 a través de l’estudi dels
vuit esdeveniments més representatius que van tenir lloc a la vila.
Entre ells, hi ha el Globasket, el
Formula Weekend, la Fira dels
Americanos, la Night Shopping o
una competició de pòquer celebrada al Casino. Segons fonts municipals, es calcula que han deixat
un impacte econòmic de 3.962.682
euros. Aquesta xifra, tal com ha
explicat el regidor de Promoció
Econòmica, Jordi Orobitg, es tradueix en el fet que per cada euro
invertit per l’Ajuntament, el retorn
per a la destinació és de 15 euros.
Les dades, segons l’equip de govern, són positives i satisfactòries.
La presentació de les dades es va fer a la Casa Font. Foto M. A. Comas

«Vuit esdeveniments
del 2016 van generar un
impacte econòmic de
4 MEUR »
Els vuit esdeveniments analitzats, que van tenir lloc en el 2016,
han sumat un total de 65.499 assistents, que han deixat una despesa mitjana de 50 euros al dia.
D’aquests participants, un 63%
són forans, un 22% són locals i la
resta, un 15%, són de proximitat.

A més, el coneixement d’aquests
actes s’ha donat en la seva majoria a través de repetició (23%) i
d’amics (21%). És per aquest motiu
que l’Ajuntament assenyala que
cal millorar la difusió d’aquests esdeveniments en l’entorn més proper i a través de les xarxes socials.
A banda de resumir i valorar
les dades del 2016, Lloret de Mar
també ha anunciat el pla d’accions
per al 2017 en matèria de turisme.
Hi ha diverses novetats. Una de les

principals és la creació d’una campanya de civisme, que té per objectiu aconseguir una major conciliació entre les necessitats dels
residents i dels turistes. Segons
l’alcalde de Lloret, Jaume Dulsat,
“aquesta serà una campanya en
positiu, que busca que les mateixes
persones es facin responsables dels
seus actes”. De moment, ja s’han
decidit i redactat els objectius i
aviat sortirà a licitació.
D’aquesta manera, l’Ajunta-

ment farà una passa més per vetllar
pel compliment de les ordenances
de civisme i via pública. En la mateixa línia, es vol donar visibilitat a
la destinació i evitar situacions que
siguin molestes per als visitants. A
més, segons l’equip de govern, un
altre dels objectius establerts que
es vol aconseguir amb la campanya és la millora de la imatge del
municipi a les xarxes socials.
Però n’hi ha altres novetats
dins del pla d’accions per al 2017.

«Aquest any les platges
tindran Wifi, hi haurà una
campanya de civisme i
es crearà un centre de
running»
Però l’Ajuntament va més enllà. Segons Elizabeth Keegan, gerent de Lloret Turisme, “continuarem treballant per reposicionar la
marca de la destinació, fidelitzar el
públic i seguir promocionant fires
i esdeveniments”. També destaca
que Lloret funciona actualment
com a HUB, en el sentit que fa de
centre emissor de turistes que visiten el territori. yy
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Més de 100.000 consultes a les oficines de Turisme
En paraules d’Elizabeth Keegan, gerent de Lloret Turisme:

lloret de mar

Les oficines de Turisme de
Lloret de Mar van atendre durant el 2016 un total de 101.145
persones, el que significa un
augment del 14,6% respecte al
2015, quan es van atendre un
total de 88.256 visitants. Aquesta xifra incorpora tant les visites
presencials a les oficines com les
consultes que es fan a través de
correu electrònic i postal.

“Aquest any hem tingut un
augment en les visites presencials a les oficines de Turisme després del descens que havíem tingut els dos últims anys. Notem
que el públic que menys visita
les nostres oficines és el públic
més jove, ja que està acostumat
a utilitzar les noves tecnologies i
a cercar la informació a internet.
Segons les nostres xifres, més
d’un 49% de les visites al web
es fan mitjançant un dispositiu
mòbil. Per aquest motiu, aquest
2017 començarem a treballar en
un nou web que serà accessible
des de tots els dispositius i que
tindrà una imatge més moderna
i fresca.”

«Els visitants de França i
Espanya són els que més
demandes d’informació
presencials han fet »
Per oficines, gairebé la meitat de les consultes es van fer a
la cèntrica oficina del Museu del
Mar (47%); el 31% a l’oficina de
la Terminal d’Autobusos, on la
pràctica totalitat de preguntes fan
referència als horaris de transport, el 17% a l’oficina central de
l’avinguda de les Alegries, i el 5%
al punt d’informació de la platja
de Fenals, que s’obre durant els
mesos de juliol i agost.

Oficina de Turisme del Museu del Mar. Foto M.A. Comas

Pel que fa a les nacionalitats,
els visitants de França i Espanya són els que més demandes
d’informació presencials han fet
amb 31.403 i 27.535 persones
ateses respectivament. Entre les
persones de nacionalitat espanyola destaquen les que prove-

nen de Catalunya, Andalusia i el
País Basc.
Pel que fa als perfils que més
consultes han fet, destaquen els sèniors amb el 39,4%. Els adults n’han
fet el 28,3%, les famílies el 15,6%, els
joves el 8% i les parelles el 5,3%.

Aquest augment de persones
ateses també s’ha vist reflectit en
les consultes al portal turístic de
Lloret de Mar, www.lloretdemar.
org. Durant el 2016 les visites
van arribar a 731.793, un augment de més de 27.000 visites
respecte a l’any anterior.

«Gairebé la meitat de
les consultes es van fer a
l’oficina del Museu del Mar
(47%)»
Lloret Turisme és l’entitat encarregada de gestionar les oficines
de Turisme de Lloret de Mar. yy

Més turistes i més pernoctacions
Lloret en xifres d’allotjament: 2016

Xifres dels mercats emissors

TIPOLOGIA

HOTELS

PLACES

Pensions

22

1.124

Hotels 1 estrella

14

1.516

Hotels 2 estrelles

8

1.667

Hotels 3 estrelles

31

9.682

Hotels 4 estrelles

35

12.842

Hotels 4 estrelles superior

6

1.531

Hotels 5 estrelles

4

785

Total

120

29.147

lloret de mar

A les gràfiques adjuntes es pot
comprovar que la majoria d’hotels
són de 3 a 4 estrelles. Espanya i
França són els principals mercats
emissors, amb molta diferencia
sobre la resta. Els mesos de juny,
juliol, agost i setembre se superen
les 600.000 pernoctacions.

Principals mercats emissors, en nombre de viatgers el 2016

Ocupació hotelera a Lloret de Mar el 2016

Tot i que hi ha activitat turística
tot l’any, els mesos de gener-febrer
i novembre-desembre són els més
fluixos. En tot cas, el 2016 va ser millor que l’any anterior i l’objectiu és repetir tendència a l’alça aquest 2017. yy
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Idees per desenvolupar a l’Illa Isozaki
- Serveis hotelers (centre convencions, spa, fitness, etc: 5.000 m2

blanes

200 estudiants d’arquitectura
han elaborat 114 possibles projectes per desenvolupar als terrenys
que hi ha entre els antics pavellons
i camps de futbol. Ara fa 15 anys,
l’arquitecte japonès Arata Isozaki
va redactar un projecte que mai
no va arribar a tirar endavant.

- Superfície comercial: 5.000 m2
- Equipaments:
Edifici serveis Ajuntament, oficines i annexs: 10.000 m2
- Equipaments: Auditori 5.000 m2

Una selecció de les propostes
que representen les possibilitats
de transformació d’aquest espai
s’han pogut veure a la Biblioteca
Comarcal.
Aquesta experiència es va iniciar el passat mes d’octubre, fruit d’un
conveni de col·laboració acadèmica entre l’Ajuntament de Blanes i
l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB) a
iniciativa del regidor i arquitecte,
Víctor Catalán (EUIA-ICV).
Del diàleg amb el consistori es
va elaborar la proposta d’incloure
en els projectes un petit apart-hotel, habitatges de lloguer i de venda a preus concertats, un centre
comercial i locals per a entitats
municipals.
També s’havien de recollir botigues i espais lliures aprofitant
l’estructura dels antics pavellons-

- Total : 50.000 m2

Maquetes i projectes presentats. Foto Aj. de Blanes

juntament amb un aparcament
soterrat i una bossa d’espais verds.
Com a una possible alternativa,
hi havia l’opció de fer-hi un hotel
de cinc estrelles, incloent serveis
als baixos. L’exercici amb els estudiants venia precedit pel disseny
d’un pàrquing/parc que servís
com una gran bossa d’estacionament per als turistes que van a la
platja a l’estiu i de zona verda i es-

portiva a l’aire lliure per a la resta
de l’any.
Els resultats obtinguts evidencien les possibilitats de transformació de l’Illa de Blanes, més
enllà de la viabilitat o no dels projectes que s’hi implementin.

tejada s’adequava com a un gran
parc urbà recolzat sobre l’avinguda de Catalunya i constituïda com
un gran passeig fins al mar, i amb
les principals edificacions situades en la part final i més ample
d’aquest àmbit, al voltant de la plaça urbana i final del mateix.

La superfície dels terrenys és
de 6,5 hectàrees. L’ordenació plan-

- Sostre per a usos hotelers:
25.000 m2

L’acte de presentació el va encapçalar l’alcalde de Blanes, Miquel Lupiáñez, acompanyat de la
tercera tinent d’alcalde i regidora
d’Urbanisme, Pepa Celaya. La regidora es va mostrar especialment
entusiasmada amb el resultat de
l’experiència. No tan sols per l’interès acadèmic que ha significat,
sinó també per les interessants
propostes que han sorgit, que poden ser perfectament aprofitades
per desenvolupar-se. “Qualsevol
grup inversor que busqui un espai emblemàtic i singular per desenvolupar un projecte a la Costa
Brava té l’oportunitat de fer-ho en
el millor indret que podria trobar
a Blanes. Estem en un punt clau
immillorable, en la connexió entre Europa i Barcelona, a l’inici de
la Costa Brava i amb un paisatge
marí inigualable”. yy
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El litoral de l‘Alt Maresme viu en un déjà vu continu
MARESME - selva

planificades han donat lloc a la
tempesta perfecta”. I es pregunten, i ara què? Platja o roques?

Els temporals han afectat greument la costa catalana aquests
darrers mesos amb nombroses incidències en platges i passejos tant
de la Selva com del Maresme. El
Centre d’Estudis Avançats de Blanes fa anys que analitza la situació i planteja possibles solucions.
Coincidint amb aquests nous temporals i els greus problemes que
viuen Malgrat de Mar i Pineda de
Mar, Rafael Sardà i Enric Sagristà
del Grup de Recerca de Sistemes
Socio-Ecològics en Ambients Costaners i Marins del Centre d‘Estudis Avançats de Blanes (CEABCSIC) han fet públic un escrit on
analitzen el passat, el present i les
opcions de futur.

Fa 10 anys, la desaparició parcial de la platja de s‘Abanell va fer
que les Associacions de Càmpings
i Hostaleria de Blanes demanessin al Centre d‘Estudis Avançats
de Blanes (CEAB-CSIC) una explicació cientificotècnica de la
problemàtica d‘erosió que s‘observava a la platja de s‘Abanell.
En aquest informe, ja s’apuntaven
les causes per les quals la platja i
el delta no responien com seria
habitual davant d‘un temporal i
explicaven per què una part considerable havia entrat en una fase
d‘erosió accelerada.

Segons els dos científics, “les
destrosses ocorregudes a la platja de la conca de la Tordera, a
Malgrat de Mar, eren previsibles”.
Segons ells, “una platja que ja no
pot complir amb la seva funció
de protegir el litoral a causa de
les modificacions a què s‘ha vist
sotmesa, un fort temporal de mar
i unes actuacions de defensa mal

En aquell moment ja es van
assenyalar també les possibles
solucions. D‘entre totes elles, “la
més important feia referència a
la necessitat de desenvolupar una
visió de futur per a aquesta zona i
un Pla Estratègic Integrat de conca i delta. En aquest pla, seria imprescindible el diàleg entre tots
els actors implicats per tal d‘esta-

blir un full de ruta que retornés
al sistema les seves funcions naturals en la mesura del possible.
Mentrestant, canalitzar un delta i,
a més, fer-ho trosset a trosset, no
ens sembla la millor opció”.
En absència d‘aquesta visió
i d‘aquest pla, quan es produeix
un temporal com aquest últim es
sol actuar de manera reactiva, introduint unes mesures d‘urgència
“que gairebé sempre, minimitzen
els danys, però no solucionen el
problema”.
Segons els experts, “la desembocadura de la Tordera està
excessivament modificada. Ha
perdut la zona d‘inundació amb
llacunes, característica dels ambients deltaics, i ja no pot retenir
els sediments que baixen pel riu.
En aquestes circumstàncies, les
obres de canalització i els espigons acceleren el procés erosiu
del delta i comencen a deixar al
descobert sorres que porten allà
compactades centenars d‘anys”.
Una part d‘aquestes sorres centenàries han desaparegut davant

Delta de la Tordera. Foto Yoyo

dels nostres ulls en l‘últim any. Es
tracta d‘un exemple més de l‘accelerat canvi global al qual estem
sotmesos i del que els científics
estan ja cansats d‘alertar.
Davant d‘aquesta situació, seguir fent el que fèiem no és una
opció. “Són imprescindibles nous
models de gestió costanera per
superar les nostres antiquades
formes de fer”.

Segons Sardà i Sagristà, “en
algunes zones resulta impossible
canviar el sentit d‘aquestes accions i haurem de lluitar contra la
naturalesa, alguna cosa no massa
intel·ligent quan aquesta es deslliga. En altres casos encara podem canviar la nostra forma de
fer i reconèixer la nostra posició
en la biosfera. I és que la natura
pot perviure sense l‘home, però
l‘home no ho pot fer sense ella.” yy

Amenaces i oportunitats
blanes

La Sala de Plens va acollir la xerrada-debat. Facebook Víctor Catalán

Des d’ICV-EUiA Blanes i Batega per Blanes, en col·laboració
amb l’Entitat Mediambiental
s’Agulla i CEAB (Centre d’Estudis Avançats de Blanes), es va organitzar un acte a la Sala de Plens
de l’Ajuntament per tractar els
problemes mediambientals i urbanístics del delta de la Tordera
i la platja de S’Abanell de Blanes.
L’acte va ser presentat per Dolors
Rubio (regidora de ICV-EUiA
per l’Ajuntament de Blanes). Van
intervenir Joan Mora (doctor en
Geografia i Ordenació del Territori Entitat Mediambiental S’Agulla), Rafael Sardà (investigador del
Centre d’Estudis Avançats de Blanes) i Víctor Catalán (arquitecte i
urbanista, regidor per ICV-EUiA
a l’Ajuntament de Blanes).

En l’explicació Joan Mora va
posar en clar el panorama de la
zona humida del delta i les espècies que viuen que aquesta
zona “Una zona envaïda pels canyissars, la desaparició de la llacuna i el bosc de la ribera, tot això
agreujat per la urbanització descontrolada de l’entorn (càmpings,
passeig, canalització del riu). Tota
aquesta degradació desemboca en
un greu problema d’alteració del
medi natural que a la llarga ens
afecta directament amb la pèrdua
constant de les platges a llarg/curt
termini”.
El fet que cada temporal s’emporti part de la sorra de les platges
es en part provocat directament
per la reducció de sediments que
el riu porta amb el seu cabal, la

disminució hídrica del aqüífers
i l’agricultura intensiva que fan
que aquests problemes es posin de
manifest cada vegada que tenim
un temporal. Tots aquests problemes venen donats per l’extracció
d’àrids, la construcció del passeig
i la canalització del riu entre els
anys 60 i 80 i mes recentment la
dessalinitzadora.
La visió de futur entre l’equilibri turístic i natural va ser argumentada per Víctor Catalán,
explicant que aquest problema
ens amenaça des del creixement
urbanístic descontrolat de la
bombolla urbanística a la Costa
Brava i la proliferació de càmpings, alterant la zona de la desembocadura. yy
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Inversió de 2,1 MEUR
MARESME

L’Estat invertirà 2,1 MEUR en
la millora dels desperfectes que els
temporals han provocat a la façana
marítima de Malgrat de Mar i Pineda de Mar.
El termini d‘execució de les
obres serà d‘uns tres mesos i, per
tant, estarien enllestides poques setmanes abans de l‘inici de la temporada d‘estiu. L‘objectiu plantejat des
del territori perquè la intervenció es
fes abans de la Setmana Santa no es
podrà complir, segons va explicar el
delegat del Govern espanyol a Catalunya Enric Millo durant una visita
a la zona dels càmpings de Malgrat
de Mar, un dels punts més damnificats. “La inversió és important i s’ha
de treballar perquè el que es faci
perduri en el temps”.
A Malgrat de Mar, l‘actuació
consisteix en recol·locar l‘escullera existent en forma de corba, fer
una nova escullera de protecció del
camí de la Pomareda al llarg d‘uns
350 metres i fer l‘aportació de sorra
a la platja “que sigui necessària”.
Des del nou equip de govern
de Malgrat de Mar, s’ha criticat que
les obres s’hagin anunciat sense

parlar-ho amb el territori. “El nou
govern expressa el malestar per fer
l‘anunci d‘una obra d‘aquesta magnitud sense preguntar ni facilitar
els informes que des del consistori
s‘han demanat”.
L‘Ajuntament ha demanat al
Govern espanyol que es faci un
estudi de l‘impacte mediambiental
que pot tenir la construcció de l‘escullera sobre el delta de la Tordera.
El Govern també es queixa que la
delegació del govern va informar
una hora abans a l‘Alcaldia de la visita d‘Enric Millo a Malgrat. Neus
Serra ha explicat que la voluntat del
govern era que la visita que es fes
“propiciés un espai de trobada per
poder resoldre dubtes i poder plantejar qüestions que havien quedat
en incògnita. Això no s‘ha produït
i que, per això, traslladarem aquest
malestar formalment i demanarem
una trobada d‘urgència, ja que en
cap cas el que volem és paralitzar les
actuacions que s‘hagin de fer, perquè volem que quan arribi la temporada d‘estiu això estigui resolt”.
Amor, Salvem el Litoral i Rull
Després dels temporals, l’alcalde de Pineda de Mar, Xavier Amor,

Esvoranc de 10 m2

La màquina dins del forat. Foto Yoyo
blanes

El terra del passeig de s’Abanell de Blanes va cedir quan una
màquina de neteja hi estava treballant i l‘Ajuntament ha demanat
a la Generalitat que ho investigui.
El vehicle va quedar atrapat
al forat però el conductor va resultar il·lès i va poder sortir pel
seu propi peu. Agents de la Policia Local i de Protecció Civil
van acordonar la zona i una grua
proveïda d’un braç extensible es
va encarregar de retirar la màquina sinistrada, que té un pes de
6 tones. La grua no va entrar al

passeig per evitar agreujar la situació amb el seu pes. A l‘espera
de l’informe tècnic, el consistori
creu que els darrers temporals
podrien ser una de les causes de
l‘erosió de l‘espai. La zona es va
tancar per motius de seguretat.
La llosa de formigó que s’ha enfonsat té una gruix d’entre 12 i 15
centímetres.
El punt on s‘ha produït el forat està situat molt a prop del delta de la Tordera, una zona amb
diversos càmpings i molt transitada per vianants i corredors. yy

també va demanar que la millora
de la façana marítima es treballés
conjuntament entre totes les parts
implicades. “S’ha de treballar des
del Ministeri amb polítics i tècnics
de la zona afectada. El que no podem permetre és que cada any s’hagi de fer una inversió milionària.
Calen solucions definitives”.
La Plataforma Salvem el Litoral,
d’altra banda, demana solucions
globals i no puntuals per a la costa
del Maresme.
Salvem el Litoral defensa que
els espigons no són la solució al
problema. “Podem arreglar una
zona i perjudicar-ne una altra”, asseguren.
Durant una visita a Pineda de
Mar i Malgrat de Mar, el conseller
Josep Rull ha recordat que el 2015
el Ministeri de Foment ja es va
comprometre amb un pla estratègic
valorat en 50 MEUR per solucionar
la situació de la costa maresmenca,
però només s‘hi va comprometre
amb una part de la inversió, 30
MEUR. El conseller reclama que
l‘administració competent assumeixi tots els costos i demana celeritat perquè això es faci. yy

Estat actual del passeig de Pineda de Mar. Foto Yoyo

Platja de Malgrat, 2 de març. Foto Yoyo
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SUCCESSOS

Intervenció immediata

C-32: pendents del TSJC
blanes - tordera - lloret

El TSJC ha admés a tràmit el
recurs presentat per les entitats
contràries al perllongament de la
C-32 entre Blanes i Tossa.

Evacuació en helicòpter un cop estabilizat. Facebook Policia Local

La ràpida intervenció d’efectius de la Policia Local de Lloret, amb el posterior suport
del SEM, va salvar la vida d’un
operari que va patir una aturada
cardíaca a l’avinguda de les Ale-

gries. Un cop estabilitzat, va ser
evacuat en helicòpter a l’Hospital Josep Trueta de Girona. Uns
dies després, l'afectat va visitar
la seu de la Policia Local per
agrair la ràpida intervenció. yy

Desallotgen trenta persones

L‘Alt Tribunal obre una peça
separada per estudiar si atura el
projecte de forma cautelar. Les
obres, segons les previsions de
la Generalitat han de començar
aquesta primavera (al moment de
tancar aquesta edició encara no hi
havia hagut cap pronunciament
del TSJC).
La Sala Contenciosa Administrativa ha donat un termini de
9 dies als ajuntament de Blanes,
Tordera i Lloret de Mar per si es
volien personar a la causa.
La Generalitat ha tingut 10
dies per presentar la documentació pertinent. Des de la plataforma que aglutina totes les entitats
contràries al projecte, valoren positivament la resposta de la justícia i consideren que és “un primer
pas” en el camí per “aturar definitivament aquest projecte”.
Aturem la C-32 ha criticat que
s’hagin penjat els cartells anunciant l’obra quan el tema està en
mans judicials. També ha criticat
que l’alcalde Jaume Dulsat hagi
demanat a gremis i entitats que
defensin el projecte mentre està
en mans dels jutges.

Els bombers en plena actuació. Foto Aj. Blanes

Un incendi en un pis de la carretera de l’Estació de Blanes mobilitza 10 dotacions de diferents
cossos d’emergència. Segons ha
apuntat el mateix propietari del
pis afectat, tot sembla indicar
que un endoll de la cuina s’ha

encès per causes desconegudes,
provocant un intens fum. Una
trentena de persones van ser
desallotjades de manera preventiva. No s’han de lamentar danys
personals. Un cop ventilat l'edifici, es va poder tornar a casa. yy

Els alcaldes es pronuncien
Miquel Lupiáñez (Blanes),
Jaume Dulsat (Lloret de Mar) i
Gisela Salandich (Tossa de Mar)
van coincidir a Blanes en l’acte
de presentació del Carnestoltes
de la Costa Brava Sud. Quan van
acabar, a petició dels mitjans de

393 plantes de marihuana

Imatges de la plantació. Foto Mossos

El jutge ha enviat a presó un
home que tenia una plantació
de marihuana a Lloret de Mar
i havia punxat la llum per afavorir el creixement de la droga.
El detingut, un serbi de 38 anys
sense antecedents, feia créixer
393 plantes de marihuana en

una casa del carrer Rafael Albertí del municipi. Precisament,
la defraudació del fluid elèctric
va ser la pista que va posar els
agents d‘investigació en alerta
i els va donar la certesa que, a
dins de l‘habitatge, el sospitós hi
cultivava droga. yy
Cartell a Lloret de Mar. Foto Aturem la C-32

comunicació, es van pronunciar
sobre l’obra.
Miquel Lupiáñez va assegurar
que l’Ajuntament no es personava
en la causa. “El que hem fet és enviar l’acord de ple unànime sobre
la C-32. En aquest acord es deia
que faríem un procés participatiu i que enviaríem els resultats al
Parlament i al conseller”.
Jaume Dulsat va recordar que
el plenari s’havia manifestat obertament a favor de l’obra amb 16
vots favorables d’un total de 21.
(Aturem la C-32 sempre ha defensat que en el procés de participació ciutadana, el NO es va imposar
amb rotunditat). Dulsat defensa el
projecte després que s’hagi afegit la ronda de Lloret. “Fa molts i
molts anys que necessitem millorar les comunicacions. Som l’únic
del municipis turístics importants
de l’Estat que no té accés directe a
l’autopista”.
Gisela Saladich assegurava
que l’Ajuntament de Tossa encara
no havia examinat en profunditat
la documentació i parlava a nivell
personal. “Tossa necessita aquesta
carretera. Cada dia de l’any tenim
problemes per arribar a l’Hospital
Comarcal i altres serveis que hi ha
a Lloret o Blanes”.
Manifest a favor de la C-32
El Gremi d’Hostaleria de Lloret de Mar, la Mesa Empresarial de
Turisme de Lloret de Mar, el Club
d’Economia de Lloret de Mar, l’Associació de Comerciants de Lloret
de Mar, l’Associació de Bars i Restaurants de Lloret de Mar, l’Associació de Taxis de Lloret de Mar,
la Cambra de Comerç de Girona,
l’Associació. La C-32 per Lloret i

Parcs Aquàtics de la Costa Brava,
entre d’altres, s’han sumat a les demandes a favor del perllongament
de la C-32 fins a Lloret de Mar.
Diverses entitats, empreses i associacions han signat un manifest i
es personaran com a codemandats
en el Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya (TSJC).
Amb aquesta acció les entitats
i associacions de Lloret volen incidir en una demanda que qualifiquen “d’històrica del territori”
ja que fa gairebé 27 anys que es
reclama. La primera demanda de
l’autovia va ser per part del Club
d’Economia el maig de 1990. Segons es concreta en el manifest,
“l’any 1995, quan es va completar
per primera vegada la planificació territorial de Catalunya, el Pla
Territorial Parcial de les Comarques Gironines (PTCG) ja recollia
l’actuació del perllongament de la
C-32 i l’execució de l’obra ha estat consensuada i definida al llarg
dels anys per part dels diferents
governs de la Generalitat” sense
transformar-se mai en realitat.
En el manifest, els signants posen en valor l’execució del perllongament perquè és “una solució als
problemes de mobilitat que actualment es produeixen a la vila, ja
que a banda de la connexió ràpida
i directa amb Barcelona, suposarà
la connexió de Lloret amb Europa, gràcies a l’enllaç amb l’AP-7 de
Maçanet amb l’autovia i l’enllaç
d’aquesta amb la C32 fins a Lloret”,
entre d’altres.
També explica que l’actual
proposta “és la de menor afectació ambiental de totes les que
han estat promogudes al llarg del
temps”. Aturem la C-32 ha criticat durament la nota. yy
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Nou terra al Mercat de Fruites
i Verdures
blanes

L’Ajuntament ha proposat per
a la zona de sorra del passeig de
Dintre de Blanes un nou tipus de
paviment natural que conservarà
l’aspecte actual, però amb la solidesa de la pedra.

«Sense arribar a ser pedra, té
la mateixa duresa i solidesa
que aquest material, però
sense perdre l’aparença de
la sorra»
Ja fa molts anys que l’Ajuntament de Blanes donava voltes a
trobar una solució definitiva per
un problema reiteradament reivindicat pels paradistes i usuaris
del Mercat de Fruites i Verdures,
així com pels veïns i comerciants
del passeig de Dintre. El tradicional mercat s’instal·la en el tram del
passeig de Dintre on el sòl és de
sorra i això provoca que cada vegada que plou tot quedi enfangat i ple
de bassals, amb els inconvenients
que això suposa per a clients i responsables de les parades al matí i
per a qualsevol que hi circuli a la
tarda.
Ara s’ha trobat una solució
definitiva, a través d’una empresa
especialitzada que s’encarregaria
d’instal·lar un tipus de material
que, sense arribar a ser pedra, té
la mateixa duresa i solidesa que
aquest material, però sense perdre
l’aparença de la sorra. En realitat
es tracta d’un nou tipus de pavi-

Presentació del nou terra. Foto Aj. Blanes

ment natural conegut com sauló
sòlid que es vol posar en les dues
parts del passeig de Dintre on hi ha
sorra: al mercat i a l’altra espai on
s’instal·len les terrasses de dos bars.
Es tracta de dos espais que ocupen
una superfície de 1.135 m2 i 125 m2
respectivament.

dissabte, diàriament. El projecte
ja s’ha presentat a marxants, botiguers i veïns.

Abans, caldrà retirar entre 10 i
15 centímetres de la sorra que hi ha
actualment i substituir-la per una
barreja de sauló i àrids naturals.

Els representants municipals
han avançat que aquest és el primer
indret on es vol instal·lar aquest
nou tipus de sòl, però no pas l’últim. Altres zones del municipi
també pateixen les naturals conseqüències que suposa que caigui la
pluja en sòl de terra. L’objectiu seria
substituir la sorra per aquest nou
tipus de sòl en indrets com ara el
passeig de la Mestrança –el tram final del passeig de Mar que connecta amb el port- o bé a les vies verdes
que hi ha al voltant de la zona del
riu Tordera. yy

La instal·lació significa un cost
aproximat d’uns 36.000 euros i necessita 15 dies d’execució. Aquest
sòl impermeabilitzat també és
compatible amb les restes orgàniques que genera diàriament el
mercat i pot suportar el pes dels
camions de l’empresa de neteja i
recollida d’escombraries que cobreixen aquest servei de dilluns a

«La instal·lació significa un
cost aproximat d’uns 36.000
euros»

La Selva promou el Vescomtat
de Cabrera
El projecte, promogut pel
Consell Comarcal de la Selva per
desenvolupar el turisme cultural
a la comarca, rebrà 800.000 euros
del fons FEDER.

nicipis: Anglès, Arbúcies, Blanes,
Breda, Caldes de Malavella, Hostalric, Lloret de Mar, Maçanet de
la Selva, Riells i Viabrea, Sant Feliu
de Buixalleu, Sils, Susqueda i Vidreres.

El pressupost global de la iniciativa és d’1,8 MEUR i compta
amb la implicació de tretze mu-

El projecte anomenat Producte Turisticocultural Vescomtat de
Cabrera, té com a objectiu oferir

selva

La consellera Borràs en la presentació del projecte. Foto CC Selva

una proposta cultural i turística
que porti a la comarca nou públic
i promogui l’activitat econòmica
de la zona.
El Vescomtat de Cabrera va
ser una de les senyories feudals
més importants de Catalunya des
del segle XI fins al segle XIX. No
és estrany, doncs, que hagi deixat
un gran llegat en forma d’elements
patrimonials i d’elements intangibles a través d’històries, llegendes,
personatges, etc.
Aquesta iniciativa s’emmarca
en la darrera convocatòria dels
eixos 4 i 6 del Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER) 2014-2020 presentada pel
Departament de Governació l’any
passat. yy
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El Rotary Club cedeix un
vehicle a Càritas
blanes

Disposar d’un cotxe era una
demanda que havia fet Càritas mateix, segons explica el seu president,
Salvador Serres, “necessitàvem
un vehicle per transportar els aliments. També acompanyem molta
gent als jutjats, al banc, i sempre va
bé tenir un mitjà de transport”.
El Club Rotary Blanes Costa
Brava ha col·laborat en diverses
ocasions amb Càritas. Segons recorda el seu president Rossend

Roig, “una vegada vàrem fer una
aportació de 1.000 litres d’oli, en
una altra ocasió una tona de llegums. Nosaltres treballem amb
gent gran, amb joves… El nostre
objectiu és aconseguir la pau al
món”.
L’acte de lliurament del vehicle
es va fer a la plaça dels Dies Feiners
amb la presència del regidor de
Serveis a les Persones, Mario Ros
i diversos membres de Càritas i el
Club Rotary.

Segons dades de Càritas Interparroquial de Blanes, al llarg
de l’any passat es van arribar a
fer prop de 19.000 serveis de tot
tipus. La major part corresponen
al repartiment d’aliments, tant
per a adults com per a infants,
amb 11.434 i 908 serveis, respectivament. Després dels aliments,
en segon lloc se situen les ajudes
per a persones que necessiten alfabetització, així com aprendre i/o
perfeccionar català i castellà, amb
2.286 assistències. yy

Tarifa especial a la
zona blava

Zona blava a primera línia de mar. Foto M.A. Comas
lloret de mar

Lloret aplica un preu especial
als veïns de la població a la zona
blava.
Es tracta d’un descompte del
50 % que engloba les zones blaves
de rotació, la de zones turístiques
i la de la platja. Serveix per a persones domiciliades al municipi i és
vigent tot l’any.

Ros, Roig i Serres. Foto Yoyo

Es tracta d’una tarifa especial
que s’aplica automàticament sense
fer cap tràmit administratiu i només cal que l’usuari introdueixi la
matrícula del vehicle al parquímetre o a través de l’aplicació mòbil.

Amb aquesta aplicació, es paga
només els minuts de permanència
exactes. A més, l’aplicació avisa 5
minuts abans del màxim permès
d’estacionament i permet ampliar
el temps des del mateix mòbil.
Aquesta mesura es va aprovar
en el pressupost municipal 2017 i
ja ha començat a aplicar-se.
Lloret de Mar compta amb 60
places de zona blava durant tot
l’any i 440 places que són de temporada estival. Els aparcaments
municipals ofereixen des de fa
anys una hora gratuïta bona part
de l’any a tots els usuaris. yy

Xoc frontal a la
C-63 amb 5 ferits

Estat en què van quedar els cotxes. Foto ACN
lloret de mar

Cinc persones van quedar
ferides, tres d’elles de gravetat, en
un xoc frontal entre dos cotxes a
la C-63 a Lloret de Mar, segons ha
informat el Servei Català de Trànsit (SCT). La topada es va produir
el diumenge de Carnaval a primera hora del matí a tocar de l’accés
a les urbanitzacions els Pinars i
Lloret Verd. En un dels vehicles
hi viatjaven tres persones, mentre que a l’altre n’hi anaven dues.
Els Bombers de la Generalitat van
haver de treballar per excarcerar

alguns dels ferits. Segons el SEM,
tres persones han estat traslladades en estat greu a l’Hospital Josep Trueta de Girona, mentre que
les altres dues han quedat ferides
lleus i evacuades a l’Hospital de
Blanes.
Tres patrulles dels Mossos
d’Esquadra, tres dotacions de
Bombers i 4 ambulàncies i l’helicòpter del SEM es van desplaçar
al sinistre. El trànsit es va poder
normalitzar dues hores i mitja
després de la topada. yy
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Rafel Nadal presenta 53a edició dels Premis Recvll
La senyora Stendhal de Blanes
blanes

La nova novel·la de Rafel Nadal ha encadenat quatre reedicions fins a assolir els 25.000 exemplars des que va sortir a la venda
el 18 de gener. Des de l’editorial
Columna se subratlla que l’obra
està consolidada al número 1 de
les llistes dels més venuts i que
és el llibre de més èxit de l’actualitat editorial catalana en l’inici
d’aquest 2017.
L’obra està basada en la vida
d’un noi que perd els seus pares al
final de la Guerra Civil.

A mesura que es va fent gran,
el protagonista pren part pels perdedors de la guerra.
A banda de La senyora Stendhal, Nadal també és autor d’Els
mandarins, un llibre de retrats
sobre el poder; Quan érem feliços,
premi Josep Pla del 2012, i Quan
en dèiem xampany. La maledicció
dels Palmisano, novel·la prèvia
a La senyora Stendhal, ha estat
traduïda a catorze llengües. En
aquests moments Nadal, ja està
treballant en nous projectes. yy
Exposició per recordar edicions anteriors. Foto Aj. Blanes
blanes

Els premis Recvll es lliuraran
el diumenge 12 de març. Com a
activitats complementàries, es
pot visitar a Casa Oms (carrer
Ample), l’exposició “Els dinars de
Recvll. Literatura abans dels Premis”. El dissabte dia 11, es representarà l’obra de teatre Nebraska
de Jordi Portals, guanyadora del
premi Josep Ametller 2012.
A nivell literari, enguany hi
ha hagut canvi de president del

Nadal signant el seu llibre. Foto Yoyo

Nous plans d’ocupació
blanes

L’Ajuntament de Blanes ha incorporat un total de 30 persones a
qui s’ha contractat a través del programa Treball i Formació, que promou el Servei d’Ocupació de Catalunya. L’import per a l’execució
d’aquest programa és de 364.558
euros, que estan cofinançats pel
SOC i el Fons Social Europeu.
És el nombre més alt de contractes que s’ha pogut fer a l’Ajuntament de Blanes en relació als darrers anys, quan havien estat menys.
La regidora de Promoció de
la Ciutat, Dafne Galvany, ha remarcat la idoneïtat d’aquests
plans d’ocupació. “És una mane-

Imatge del grup. Foto Aj. Blanes

ra d’afavorir l’ocupabilitat de les
persones en situació d’atur, que
puguin tornar a entrar en la roda
de la vida laboral. També els dóna
l’oportunitat de poder reciclar-se
en les respectives especialitats de
perfils professionals”.
La majoria dels nous treballadors i treballadores compten amb
un contracte de sis mesos, mentre
que en el cas de tres d’ells serà de
dotze mesos. El seu perfil professional és prou variat, i en aquest sentit
el nombre més alt és de 7 oficials de
paleta, 3 pintors, 1 lampista i 1 serraller. Igualment, hi ha 4 auxiliars
administratius i 3 administratius,
5 conserges i un ample ventall d’especialitzacions. yy

jurat, de Vicenç Llorca a Vicenç
Villatoro.
L’acte de lliurament de premis
previst per al dia 12 mantindrà el
mateix format de l’any passat que
es va fer al Teatre Municipal. Hi
participaran alumnes de l’Oficina de Català de Blanes, la Banda
i Cobla del Col·legi Santa Maria i
Quim Bautista amb la col·laboració de Paula Fossatti del grup teatral Ralek. Després de l’acte, hi ha
previst un dinar.

Com cada any s’han convocat sis gèneres: narració, poesia,
periodisme, retrat literari, teatre i
conte infantil. Totes les obres guanyadores tenen assegurada la seva
publicació. Les dotacions econòmiques dels premis són: Premi de
Narració Joaquim Ruyra (2.500
euros), Poesia Benet Ribas (1.500),
Periodisme Salvador Reynaldos
(800), Retrat Literari Rafel Cornellà-Joaquim Abril (800), Teatre
Josep Ametller (2.000) i Conte Infantil Joan Petit (600). yy
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Sanció econòmica i acord perquè es restauri la
zona alterada
missió d‘una infracció urbanística molt greu consistent en l’execució d’una activitat i ús urbanístic
continuat de càmping (ampliació
del Càmping Bella Terra), sense
llicència i no legalitzable segons
els planejaments urbanístics vigents, a la finca situada a l’avinguda Vila de Madrid núm. 40.

blanes

L’ajuntament de Blanes s’ha
reunit en sessió extraordinària el
dilluns 6 de març per aprovar una
sèrie de punts relacionats amb la
situació urbanística de tres càmpings que van quedar pendents en
el ple de febrer.
Després d’aprovar la declaració d’Urgència, es van debatre,
votar i aprovar els tres punts previstos.
Primer - Instar a l’Alcalde, la
Regidora d’urbanisme i al departament d’urbanisme a reprendre
la tramitació dels expedients de
restauració de la realitat física il·
legalment alterada, relativa a les
ampliacions dels càmpings Bella
Terra i Blanc d’Eivissa, sense títol.
Instar a l’Alcalde, un cop
transcorregut el termini establert
pels expedients per a la restauració de la realitat física alterada,
cas que les persones interessades
no hagin executat la restauració
de l’ús del sòl (càmping), en sòl
agrícola de protecció, ordeni l’execució forçosa i/o subsidiària de la
restauració.

(Unanimitat) El càlcul matemàtic de la sanció suposava una
quantitat superior, però, la llei
fixa com a sanció màxima la d’un
milió i mig d’euros.
Tens debat
Les dues sancions econòmiques es van aprovar per unanimitat. Foto Yoyo

Votació: 17 vots favorables
(PSC, PDeCAT, ERC, ICV-EUiA,
Batega i CUP) i 3 de contraris (PP
i Cs). No va assistir al ple Marian
Anguita (ICV-EUiA).
Segon - Imposar una sanció de
20.604€, a la societat Xops, SL, en
la seva qualitat de promotor, per la
comissió d‘una infracció urbanística molt greu consistent en l’execució d’una activitat i ús urbanístic continuat d’ampliació d’un

càmping (ampliació del càmping
El Pinar) sense llicència urbanística i il·legalitzable, amb posterior
restauració de la realitat física il·legalment alterada, a la finca situada
a l’avinguda Vila de Madrid núm.
44 tipificada a l‘article 213.a la LU.
D’acord amb l’article 85 de
la Llei 39/2015 de l’1 d’octubre
del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions
Públiques contra la present reso-

lució no es pot interposar cap acció o recurs en via administrativa.
(Votació: Unanimitat) La sanció
era inicialment de 129.000 euros
però hi ha hagut descomptes per
haver retornat la zona al seu estat
original i per haver pagat la multa
abans de concloure l’expedient.
Tercer - Imposar una sanció
d’1.500.000 € a la societat Càmping Bella Terra, SA, en la seva
qualitat de promotor, per la co-

Malgrat que en dos dels punts
hi va haver unanimitat i en l’altre
17 vots favorables, la tensió va ser
molt present al llarg dels 90 minuts de ple. La majoria de grups de
l’oposició van advertir al govern
que no intenti legalitzar la situació
dels càmpings amb el nou Pla General. Des del govern, es va remarcar que fins ara mai ningú no havia posat unes sancions d’aquestes
quantitats i va recordar que en un
futur es pot debatre si es demana a
la Generalitat que legalitzi la zona,
tal i com preveu la llei. yy
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“Casa nostra, casa vostra”
selva - maresme

Recollida de signatures, actes
per aconseguir diners, un macro
concert i una manifestació multitudinària han estat els principals
ingredients de la campanya “Casa
nostra, casa vostra”, de suport als
immigrants. El principal objectiu,
que les administracions es mobilitzin per poder portar immigrats
a casa nostra.

«Més de 30.000 persones
han mort ofegades al
Mediterrani des de l’any
2000»
Les darreres dades de l’ONU
indiquen que 224 milions de
persones han hagut de deixar el
seu país arran de la situació de
desigualtat econòmica i pobresa
que sacseja el seu lloc d’origen. A
aquestes, cal sumar 65,3 milions
de persones (xifra amb què s‘assoleix els 290 milions de persones)
les quals, segons estimacions de
l‘Agència de la ONU per als Refugiats (ACNUR), han hagut de
fugir per la violència i les guerres. D‘aquestes, 21,3 han hagut de
creuar fronteres i buscar ajuda en
un altre país. Indrets com el mar
Mediterrani s’han convertit en
dramàtic escenari d’aquesta fugida, on des de l’any 2000 es calcula
que hi han perdut la vida 30.000
persones, que han intentat arribar
a Europa, bé des de Líbia i Egipte
cap a Itàlia, des de Turquia cap a
les Illes Gregues, o bé des del Magreb per arribar a les costes espanyoles. Només durant el 2016 han
mort més de 4.000 persones.
Durant molts dies va ser habitual veure taules on es recollien signatures de suport a la
campanya arreu del país. També
es van organitzar actes: festivals,
concerts, xerrades de divulgació
d’una banda i per recollir diners
de l’altra. Paral·lelament, s’organitzaven autocars per anar al
gran concert del Palau Sant Jordi
i una setmana després a una manifestació, la més multitudinària
que hi ha hagut a Europa en defensa dels refugiats.

Dansa pels refugiats a Blanes. Foto Yoyo

El concert
El Palau Sant Jordi de Barcelona s‘omple de solidaritat amb els
refugiats.
Més de 15.000 persones assisteixen al concert “Casa nostra,
casa vostra”, amb la participació
de més de 50 grups i artistes per
donar un toc d‘alerta sobre l‘actual crisi humanitària.
Grups i artistes de procedències i estils ben diversos han pujat
a l‘escenari per reivindicar que
Catalunya és terra d‘acollida. Serrat, Llach, Sopa de Cabra, Marina Rossell, Jaume Sisa o Manolo
García són alguns dels noms destacats presents en el concert, dirigit per Ruben Wagensberg i Lara
Costafreda amb posada en escena
de la Fura dels Baus i la coordinació de Primavera Sound amb la
col·laboració del Canet Rock.
Volem acollir
Milers de persones omplen el
centre de Barcelona per reclamar
que Catalunya sigui terra d’acollida
de refugiats. Una setmana després
del concert multitudinari al Palau
Sant Jordi, la campanya unitària
“Casa nostra, casa vostra” culminà
amb aquesta marea blava –que va
fer un recorregut des la plaça Urquinaona fins a la Barceloneta, al
peu del mar Mediterrani- per exigir
que s’acabin les excuses i arrencar

el compromís de totes les institucions amb l’acollida. Prop de 70.000
persones han signat el manifest i
fins a 1.200 entitats s’han adherit
a la manifestació, que comptà amb
una nodrida representació institucional, política, cultural i de la societat civil catalana.

«Un macro-concert i una
manifestació han estat
els actes centrals de la
campanya»
La Meera té divuit anys, en fa
només tres que va arribar a Catalunya procedent de Síria. “A casa
ho teníem tot, però ens mancava
la llibertat. Volem fer fora el dictador i que arribi la democràcia“,
explica. Ella és un dels testimonis
que, en nom de les persones que
fugen de casa seva en busca d’un
futur millor, ha participat en l’acte de clausura de la manifestació
Volem Acollir.
També ha pres la paraula la
Dara, una dona que va arribar a la
seva estimada Barcelona durant
la guerra dels Balcans.
“No crec que al 92 fóssiu més
simpàtics i que avui sigueu diferents. Volem obrir les fronteres
i l’única diferència és l’impediment polític i la mentida, però
aquesta marea humana tan generosa farà que ho aconseguim”,
explica. yy

Aquest espai està disponible
per a la vostra empresa
Tel. 660 089 090

Recollida de signatures a Malgrat de Mar. Foto Yoyo
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50è aniversari de la Cobla del Col·legi Santa Maria
diverses formacions d’exmúsics”.
En aquests moments s’està
preparant un llibre dels 50 anys,
continuació del que ja es va publicar quan es van commemorar els
40 anys de la Banda. “En aquell es
parlava de la Banda i de la Cobla,
ara la informació quedarà centrada en la Cobla. Sortirà a finals
d’any per poder recollir tots els
actes commemoratius”.

Primera audició. Col·lecció Domènec Valls (Arxiu Municipal)

Un altre projecte d’aquest aniversari és la col·locació en un lloc
emblemàtic del poble d’un monument dedicat al músic, un monument de Sergi Ros que es paga
gràcies a nombroses aportacions
d’institucions, empreses i particulars. “Des de fa temps negociem
amb l’Ajuntament on col·locar-lo”.
Al llarg de l’any també s’estrenarà una sardana commemorativa
que està fent el calellenc Jordi Feliu.

Formació actual. Foto Associació Banda-Cobla
blanes

Un concert de La Principal
de la Bisbal i la Cobla del Col·legi
Santa Maria obrirà el 19 de març
els actes commemoratius de les
noces d’or de la formació.
Joaquim Hostench, president
de l’Associació Banda-Cobla Col·
legi Santa Maria, recorda que ara
fa 50 anys (21 d’agost de 1967), La
Bisbal, ja va apadrinar a la pri-

mera cobla infantil de Catalunya
creada gràcies a la iniciativa del
pare Joaquim Alqueza, “Primer
va ser la Tuna, després la Banda
(1965) i dos anys més tard, la Cobla (1967). En aquell moment, La
Principal de la Bisbal ja va fer de
padrina i, per tant, hem cregut
convenient que 50 anys més tard
repeteixin. Hi haurà una part del
concert amb La Bisbal, l’altre amb
l’actual cobla, i una tercera, amb

Segons Hostench, “al llarg
d’aquestes cinc dècades, el gran
objectiu ha estat formar músics.
Bona prova de què s’ha aconseguit és que a la majoria de cobles
hi ha músics sorgits a Blanes”.
Hostench es mostra optimista al
parlar del futur. “Sempre és diu
que el món de la sardana només
atrau a la gent gran. Si parlem de
cobles, no és així. La majoria de
formacions té gent jove amb moltes expectatives de futur”.
Aquests són els músics que el
21 d’agost de 1967 van debutar al
passeig de Mar davant la Casa del
Poble, amb l’apadrinament de la
Principal de la Bisbal:

Flabiol: Manuel Utset
Tibles: Jaume Mollfulleda, Quico
Torrent i Jesús Villacampa
Tenores: Javier Crous i Quim Valls
Trompetes: Francesc Sagrera,
Rafael Maresma, Vicenç Perxachs
i Josep Riera
Trombó: Josep Matas
Saxòfon tenor: Miquel Buixeda
Bombardins: Josep M. Guinart,
Joan García i Quim Gallart.
Tuba: Josep Alum

«Els 50 anys es
commemoraran amb un
concert, un llibre, una
sardana i un monument
al músic»
Molt més que una cobla
Actualment és una associació musical sense ànim de lucre,
Associació Banda-Cobla Col·legi
Santa Maria de Blanes, i compta
amb una formació de Banda, una
de Cobla, una Big Band i l’Escola
de música del Col·legi Santa Maria per a complementar l’educació
dels joves músics.
L’Escola de Música
Són una escola de música amb
quasi 30 anys d‘experiència en la
formació de músics.
Proposa un pla d‘estudis en el
què, a part d‘aspectes teòrics i de
formació cultural bàsica, es contempla l‘aprenentatge i la pràctica
d‘un instrument. Aquesta pràctica
comença després del que anomenen
sensibilització musical, reservada als

alumnes de P4 i P5. L’instrument és,
majoritàriament, l’eix de tot el procés d’aprenentatge. Al seu voltant, a
banda de la classe individual, es potencien la participació en la banda o
diferents grups instrumentals.
La Banda
La banda està formada a partir d‘instruments de vent-metall,
vent-fusta i percussió.
Aquesta etapa implica un
desenvolupament musical i instrumental que, partint des d‘un
nivell bàsic, permet l‘evolució en
el treball de conjunt de la banda
amb les seves diferents famílies. El
procés musical de la banda ha de
donar com resultat l‘abast gradual
de millors nivells tècnic-interpretatius i de conjunt, que permeti a
l‘agrupació l‘avanç responsable cap
a l‘execució de repertoris de major
complexitat.
La Big Band
L‘any 2012 va sorgir la idea de
formar una Big Band com a complement indispensable per als
joves músics, tant per al desenvolupament tècnic de l‘instrument
com per una comprensió clara
dels components més importants
de la música: ritme, harmonia i
melodia. En aquest sentit la improvisació juga un paper fonamental en el desenvolupament de
la tècnica i la creativitat.
El repertori es compon de temes de llatí-jazz, blues, samba, bossanova, funky, swing... La formació
és de 17 músics. yy

Un lladre obre la “Rescatem la Sanitat pública”
porta als Mossos
mentre robava
blanes

LLORET DE MAR

El jove estava arrencant el cablejat elèctric d’una casa de Lloret
de Mar, quan una patrulla que
havia rebut l’alerta d’un possible
robatori va presentar-se al lloc. Tot
i que la casa era nova, a dins no hi
havia cap moble i el pany estava
forçat. El jove va obrir la porta com
si res fent-se passar pel propietari.
Quan els agents li van demanar la
documentació, amb l’excusa que se
l’havia deixada a dins, va tornar a
entrar a l‘habitatge i va provar de
fugir despenjant-se per la balconada posterior. Els Mossos, però,
el van atrapar i se’l van endur em-

manillat per un delicte contra el
patrimoni.

La Plataforma “Junts per la
Sanitat” ha convocat pel diumenge dia 12 de març una manifestació en defensa de la sanitat pública. Sortirà a les deu del
matí del Monument a la Sardana
del passeig de Mar, per acabar a
l’Hospital Comarcal.

El robatori es va produir en
una casa de Lloret de Mar situada
a la urbanització de Rocagrossa. El
jove, que té 28 anys, és espanyol i
sense domicili conegut, havia entrat a l’habitatge aprofitant que era
de nova construcció, però que encara no hi vivia ningú.

La manifestació s’ha convocat arran de la mort d’una nena
al centre hospitalari blanenc, un
fet que va mobilitzar diversos
col·lectius que es van concentrar al Veïnat de la Plantera i que
posteriorment van constituir la
Plataforma “Junts per la Sanitat”.

L’home, que té antecedents,
va quedar en llibertat i va ser
citat per presentar-se davant del
Jutjat d‘Instrucció de Guàrdia
de Blanes. yy

Entre les reivindicacions:
acabar amb les retallades, posar
fi a les llistes d’espera o l’obertura dels CAP les 24 hores del
dia. yy

Concentració de veïns a la Plantera. Foto Yoyo
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Visca el rei Carnestoltes
La transformació, durant
tota la jornada del dissabte, la
Ciutat Esportiva en una gran
sala de festes i entreteniments
ha estat valorada de manera
molt positiva pel regidor d’Esports i Joventut, Joel Comas.

Activitats infantils a la Ciutat Esportiva de Blanes. Foto Aj. Blanes
blanes i lloret de mar

Blanes i Lloret han viscut amb
la màxima intensitat el Carnestoltes 2017. A Blanes, la principal
novetat ha estat la festa que es va
celebrar a la Ciutat Esportiva. A
Lloret de Mar, com és habitual, hi
van haver dues rues.
El concurs de disfresses al
lloc de treball va obrir el divendres 24 de febrer la programació
de Carnaval a Lloret de Mar. A
la tarda arribà el rei Carnestoltes
per donar el tret de sortida oficial
a les festes. Un acte on es va poder veure l’alcalde amb molt més
cabell del que és habitual i on es
va lliurar una placa de reconeixement al Xino-Xano per la seva
implicació amb aquestes festes
des de fa molts i molts anys.
La Gran Rua de Carnaval va
ser, com cada any, el dissabte a la
tarda, i el diumenge al matí. Va
transcórrer pel passeig marítim
i l’avinguda de Just Marlès fins a
acabar al final de l’avinguda del
Rieral. Hi van participar un total
de 22 carrosses i comparses i més
de 1.500 persones. La van seguir
milers de persones.
Enguany s’ha celebrat el 30è
Ball de les Dones al Gran Casino
Costa Brava. Aquest espai també
va acollir el lliurament de premis
l’endemà diumenge.

Entre els premiats de la categoria general de la rua: Canya i
Conya (2.850 euros i trofeu), Els
Guapus (1.425 euros i trofeu) i
la Colla Encantats (715 euros i
trofeu). La millor composició de
carrossa va ser per als Guapus i
el premi a la gresca, per FORÇAME.
En el concurs de disfresses al
lloc de treball, es va imposar la
Casa de Cúllar, seguida pel Forn
de pa Alarcón i la Perfumeria
Xaloc. La millor disfressa en dependències oficials va ser per la
secció d’Esports i en la categoria
de Llar d’infants, l’Escola Bressol
Marinada. Precisament aquesta
escola serà el Carnestoltes 2018.
Tancà el carnaval l’Enterrament de la Sardina amb un seguici de dol rigorós que arribà fins a
la plaça de la Vila amb un final
de festa amb cigrons i peix, amb
la col·laboració del Xino-Xano, i
ball popular del grup Maracaibo.
Blanes
L’Ajuntament potenciarà la
seva polivalència de la Ciutat Esportiva per allotjar-hi concerts,
fires, sopars, festes i congressos,
després que durant més d’11 hores la Pista Verda va omplir-se de
música, entreteniment i gresca
amb motiu del Carnestoltes 2017.

Arribada del Rei Carnestoltes a Lloret de Mar. Foto M.A. Comas

Segons Comas, el què cal
fer a partir d’ara és seguir treballant-hi. “Hem pogut comprovar el gran potencial que té
la Ciutat Esportiva per allotjar-hi grans esdeveniments.
Ara es tracta de promoure-la
en aquesta nova vessant perquè
els qui necessitin d’un espai
com aquest sàpiguen que poden
comptar-hi”.
La Pista Verda es pot dividir
en quatre àmbits complementaris o per separat i té una capacitat per allotjar fins a un màxim
de 14.500 persones. Per tant, és
la més apta per allotjar esdeveniments que impliquin la participació d’un gran nombre de
públic, com ara de caire artístic, social, d’empresa, cultural,
acadèmic, musical, etc.
L’endemà diumenge, una
multitudinària rua de carrosses
i comparses va tancar el Carnaval a Blanes.
Hi van participar 22 carrosses i 14 colles que van rivalitzar
en música, llum i color. Sumaven 1.078 components. L’Esbart
Joaquim Ruyra es va emportar
el premi a la millor carrossa de
Blanes i els Guapos de Tossa,
millor carrossa forània i millor
comparsa.
Per primera vegada, la rua
també ha comptat amb un altre
element de seguretat adreçat sobretot a la canalla. Es tracta de
les polseres taronges –el color
que identifica Protecció Civilque es van distribuir entre els
nens i nenes per identificar-los
en cas que es perdessin. yy
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PEIX I MARISC

CARNS I BRASA

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

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

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

ABRASAS
Av. Europa, 23
972 338 833 - BLANES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EL GALLEGO
C. Vila de París, 8
872 505 234 - BLANES
El Trull
Pl. Nacions Unides
972 364 928 - Lloret de Mar

EL BOTIJERO
Av. Catalunya, 36
972 337 069 - BLANES
EL VILAR
C. Josep Tarradellas, 20
972 332 287 - BLANES

Galícia Mar
Pg. Camprodon i Arrieta, 7
972 349 759 - Lloret de Mar

LA FARGA DEL GNOM
Carretera de Lloret a Blanes
972 368 080 - lloret de mar

KIKU
Pg. Pau Casals, 42
972 332 727 - BLANES

LA RUEDA BARBACOA
C. Alhambra, 14
972 348 082 - BLANES

La cuina d’en Pedro
C. Josep Pla i Casadevall, 44 - 46
653 906 309 - Lloret de Mar

LA TORRADA
Pl. Molina, 3
972 334 022 - BLANES

LA LLOTJA DE BLANES
Pl. Catalunya, 13
972 352 925 - BLANES

LAS MIMOSAS
C. Valldolig, 30
972 336 274 - BLANES

L‘ESCÓRPORA
C. Provença, 24 Local 2
972 353 563 - BLANES

LES BRASES
C. Antiga, 40
972 332 837 - BLANES

LOS PESCADORES “CASA SEVA“
Pg. Mestrança, 102
627 288 013 - BLANES

MOLÍ DE VENT
Ctra. de Tordera, 37
972 335 235 - BLANES

Pez Colorao
C. Joan Durall, 5
972 371 925 - Lloret de Mar

XAJOS DEL VILAR
C. Mas Vilar, 106
618 448 819 - BLANES

POPS
Pg. Camprodon i Arrieta, 28
972 362 203 - LLORET DE MAR
PORT PESQUER
Esplanada del Port
93 762 11 28 - BLANES
SA MALICA
C. St. Andreu de La Palomera, 2
972 355 093 - BLANES
SA NANSA
Av. dels Pavos, 13
972 337 080 - BLANES

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

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

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

MAR VENT
C. Mercè Rodoreda, 3
BLANES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SA CALETA
Pg. de Sa Caleta, 10 - 658 140 801
LLORET DE MAR

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

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

SANT ANTONI
Pg. Pau Casals, 62
972 351 438 - BLANES

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

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

SANTI
Pg. S’Abanell, Bloc 2
972 335 051 - BLANES

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

JUANMA
C. Mas Marot, 3
972 330 809 - BLANES

SICRA´S TERRACE & LOUNGE
Pg. de s‘Abanell, 1
972 330 400 - BLANES

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

LA GAVIOTA
Esplanada del Port, 13
972 335 370 - BLANES

SIROCO
C. Josep Trueta, 2/Lluís Companys, 15
972 354 522 - BLANES

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

LA HABANA
Les Taronges, 11
972 372 024 - LLORET DE MAR

SOL D‘OR
Pg. Cortils i Vieta, 6
972 335 303 - BLANES

CALA TREUMAL
Cala Treumal
972 191230 - BLANES

LA NOU
Av. d‘Europa, 43, nau 2
972 338 018 - BLANES

VIVES
Pg. Jacint Verdaguer, 23
972 372 794 - LLORET DE MAR

CAN BORRELL
C. Provença, 14
972 348 012 - BLANES

LA TROBADA
Rb. Joaquim Ruyra, 95
609 300 400 - BLANES

CAN QUICU
Av. de Amèrica, s/n
972 368 051 - LLORET DE MAR

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

CAN SETMANES
C. Antiga, 26
972 330 011- BLANES

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

CANCUN
Av. Mediterrani, 9
972 351 397 - BLANES

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

CARPE DIEM
Av. Vila de Blanes, 101
972 362 089 - LLORET DE MAR

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

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

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

MONTADITOS I
TAPES
ALHAMBRA LOUNGE TERRACE
C. Josep Togores, 11
972 360 247 - LLORET DE MAR
BERLANGA
C. Josep M. de Segarra, 14
972 331 436 - BLANES
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BOCATERIA XIRINGU
Av. Mediterrani, 5
620 029 267 - BLANES

VA DE CATAS
Pg. Pau Casals, 43
972 348 172 - BLANES

CAN CARBÓ
Pl. Lluís Companys, 4
972 371 575 - LLORET DE MAR

VINTAGE
C. Olivers, 2
650 141 323 - BLANES

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

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

EL RACÓ D‘EN PACO
Pl. Onze de Setembre, 7
972 355 573 - BLANES

GIRONA
C. Girona, 4
972 369 919 - LLORET DE MAR
LA CATA
C. Canigó, 67
972 334 903 - BLANES
LA IGUANA
C. Grau, 2
972 364 577 - LLORET DE MAR
LA MEZQUITA
C. Oliva, 29
972 370 874 - LLORET DE MAR
L‘ANTIGA
C. Roig i Jalpí, 19
972 357 458 - BLANES
LEOPOLDO
Esplanada del Port, 16
972 334 564 - BLANES
LUIS
Camí de l’Àngel, 43
606 039 207 - LLORET DE MAR
Nou Moisés
Ctra. Accès Costa Brava, 128
972 335 199 - BLANES
OPEN CAFÈ I BAR
C. Canigó
972 357 417 - BLANES
Tapes Andaluses

CafÈ Acció Bocateria
Ctra. de Malgrat, 7 Local 1
972 092 768 - BLANES
Cafè Bistró
C. Josep Tarradellas
972 364 764 - Lloret de Mar

EL NOU CELLER IBÈRIC
Pl. Germans Maristes, 3
619 449 154 - LLORET DE MAR

EL ROMANÍ
C. Sant Pere, 5
972 369 349 - LLORET DE MAR

CA L‘ENRIC
Av. Mistral, 8
972 368213 - LLORET DE MAR

CAN MIQUEL
Pg. Cortils i Vieta, 25
972 330 850 - BLANES

BAR - CAFETERIA,
PLATS COMBINATS
I ENTREPANS
ANUBIS CAFÈ
C. Camprodon i Arrieta, 32
972 366 527 - LLORET DE MAR
ARCÀDIA
Av. Josep Pla i Casadevall, 34
972 377 131- LLORET DE MAR
ARMIN SWEETS
Pl. dels Germans Maristes, 3
972 366 299 - LLORET DE MAR
ARRIETA 32
Camprodon i Arrieta, 32
972 370 793 - LLORET DE MAR
ARTURO
Pl. Catalunya, 6
972 337 566 - BLANES
AVENIDA
C. Plantera, 1/Av. Catalunya, 2
972 901 365 - BLANES
BACCHIO
C. Theolongo Bacchio, 13
972 334 427 - BLANES
BAHIA
Pg. Cortils i Vieta, 21
972 331 398 - BLANES
BAR VÍCTOR
Pl. Mil·lenari, 1
605 991 630 - LLORET DE MAR

PA I VI
C. Hospital, 6
656 390 852 - BLANES

BIG FOOD
C. Astúries, 46
972 858 940 - BLANES

SA XARXA
C. Sènia del Barral, 14
972 364 115 - LLORET DE MAR

BIGFOOT COFFEE AND FOOD
Av. Vidreres, 17 Local 1
872 504 991 - LLORET DE MAR

SERCA
Av. Vidreres, 50
972 363 030 - LLORET DE MAR

BODEGA CASA PACO TABERNA
C. Ausiàs March, 10 Barri Can Sabata
972 364 176 - LLORET DE MAR

TAVERNA DE N‘ESTEVE
C. Hospital, 7
972 350 026 - BLANES

BODEGA SANDRA
C. Pere Codina i Mont, 14
972 360 185 - LLORET DE MAR

TONI
C. Girona, 20
972 365 844 - LLORET DE MAR

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

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

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

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

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

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

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

FRANKFURT ARDALES
Av. Mediterrani, 12
972 332 107 - BLANES

NOVO
C. Bellaire, 2
675 972 853 - BLANES

FRANKFURT DEL RIERAL
Av. Josep Pla i Casadevall, 30 (el Rieral)
972 377 220 - LLORET DE MAR

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

CASA PEPE
Av. El Rieral, 73
633 025 569 - LLORET DE MAR

FRANKFURT blanes
C. Josep Tarradellas, 14
972 854 153 - BLANRES

CASAS COLGADAS CUENCA
Av. Vidreres, 136
LLORET DE MAR

FRANKFURT LA FONT
C. Gavarres, 95
972 353 741 - BLANES

CHAVES
Pl. Onze de Setembre, 3
972 334 158 - BLANES

GUSTO
Pg. Cortils i Vieta, 26
872 501 309 - BLANES

COFFEE ‘N’ CRUNCH
Av. Vidreres, 36
688 331 078 - LLORET DE MAR

JAMÓN II
C. Canonge Domènech, 8
972 372 037 - LLORET DE MAR

COLON
C. Colom, 21
972 353 574 - BLANES

JÚLIA BUFFET
Av. Vila de Tossa, 50
630 911 189 - LLORET DE MAR

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

KAMPERO’S
Ctra. Accés Costa Brava, 188
972 097 061 - BLANES

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

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

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

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

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

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

DELICIAS, XURRERIA-CAFETERIA
Av. Josep Pla i Casadevall, 36
972 377 121 - LLORET DE MAR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PANZEROTTI CAFÈ
Pg. Jacint Verdaguer, 21
972 365 154 - LLORET DE MAR
RÍO
C. Barcelona, 4 - BLANES
ROSA MARLÈS
Pl. Església, 1
972 364 076 - LLORET DE MAR
STÀDIUM
Pg. Lluís Companys, 19
972 354 577 - BLANES
Toni
C. Girona, 20
972 370 921 - Lloret de Mar
VA DE BO (SOLIMAR)
Av. Mediterrani, 24
972 334 377 - BLANES
VALECUATRO
C. Josep Tarradellas, 3
872 211 012 - BLANES
xurreria LES VOLTES
Plaça de l’església dels Pins
665 608 721 - blanes

NIT I COCTELERIA
ANCLA
Valentí Almirall, 15
616 680 113 - LLORET DE MAR
BONAVISTA
Pg. Jacint Verdaguer, 3
972 363 955 - LLORET DE MAR
CARMEN’S
Av. Camprodon i Arrieta, 24
972 366 344 - LLORET DE MAR
DELICUS LOUNGE BAR
Av. Vila de Tossa, 51
605 929 828 - LLORET DE MAR

ESPAI RESERVAT PEL
SEU ESTABLIMENT

972 33 45 00
23 € al mes
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· El fogó de la Marina ·
Pollastre amb ametlles
INGREDIENTS (per a 4 persones):
- 800 g de cuixetes de pollastre
(sense os)
- 1 ceba
- 200 g de xampinyons filetejats
- 1 pebrot verd
- 3 cullerades soperes de
ketchup

- 4 cullerades soperes de soja
- 1 cullerada de farina de blat
de moro (maizena)
- 100 g d’ametlles crues
- Mig got de vi blanc
- Mig got d’aigua
- Sal, pebre i oli d’oliva

CARPI PIZZA
Pg. de la Marina, 26
972 336 661 - BLANES

MARATHON
Pg. Cortils i Vieta,10
625 691 261 - BLANES

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

FRANKFURT
Pg. de la Marina, 24
93 161 31 03 - BLANES

MC ALISTER
C. Just Marlès, 23
972 364 314 - LLORET DE MAR

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

LA NOSTRA VENDETTA
Av. Europa, cantonada ctra. de Malgrat
972 332 879 - BLANES
A domicili des de 6 €

MEXICANITO
C. Hospital, 9
972 333 757 - BLANES

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

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

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

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

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

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

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

ROSTISSERIA LA BONA CUINA
C.Astúries (La Plantera)
972 334 606 - BLANES
TELEPIZZA
Pg. Pau Casals, 72
972 330 133 - BLANES
VIENA
Av. Europa, 44
972 338 781 - BLANES

PREPARACIÓ:
En primer lloc trossegem el pollastre en talls petits, salpebrem
i fregim fins que quedi daurat. El retirem i reservem. La ceba i el
pebrot els tallem en trossos mitjans i els sofregim a la mateixa
paella on hem fet el pollastre. Quan estiguin quasi a punt, afegim
els xampinyons i els deixem fer una estona. Incorporem el pollastre, la salsa de soja, el ketchup i en el darrer lloc, el vi.
A continuació diluïm la farina de blat de moro amb una mica d’aigua. L’afegim al pollastre. Aquest és el moment d’afegir les ametlles (prèviament daurades en una paella). Ho deixem coure tot 5
minuts.
Podem servir el plat acompanyat d’arròs bullit o quinoa.
I arriba el millor moment del procés; el moment de tastar-ho,
Que aprofiti!
Manoli Bustamante

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

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

INDIAN TANDOORI RESTAURANT
C. Riera, 48
972 364 036 - LLORET DE MAR
EL SECRET DE SUE
C. Sant Jaume, 10
872 986 888 - BLANES
ES BLANC
C. St. Andreu de sa Palomera, 11
972 330 049 - BLANES
LA MAR BLANCA
Av. Camprodon i Arrieta, 22
972 370 833 - LLORET DE MAR
LA TROBADA
C. Josep Tarradellas, 1
653 895 379 - LLORET DE MAR

NOU MONTECARLO
Av. Mediterrani, 18
670 581 207 - BLANES

JOHN THOMAS (burguer)
C. Just Marlès, 25
972 365 106 - LLORET DE MAR

RONNIE SHOTT’S
C. Pere Codina i Mont, 8
972 371 684 - LLORET DE MAR

KEBAB BAR GALERA
C. Oliva, 96
632 858 991 - LLORET DE MAR

MENJAR PER
EMPORTAR I RÀPID

L’ART TÍPIC BAR
C. Sant Pere, 84
616 955 438 - LLORET DE MAR

BOSCO PIZZA
C. Tapioles, 17 - 872 094 821
De 12h a 15 h i de 17 a 23h.
Dm. tancat - BLANES

L’HIVERNACLE
Esplanada del Port, 28
972 354 432 - BLANES

BURGER KING
Ctra. Accés C. Brava, 150
972 348181 - BLANES

KEBAB ISTANBUL
C. Josep Trueta, 9 - BLANES
KEBAB LOOKY I
C. Josep Tarradellas, 62
BLANES
KEBAB LOS PAVOS
Av. dels Pavos, 18
972 354 807 - BLANES
LA PAMPA
C. Santa Llúcia, 16
972 368 463 - LLORET DE MAR

NA TARANTELLA
Av. Mediterrani, 11 i Ctra. de Tordera
972 331 637 - BLANES

SAFARI
Av. Joan Llaverias, 45-47
972 362 984 - LLORET DE MAR

EUROPA KEBAB
C. Olivers, 13 - BLANES

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

MEDITERRANEA
Av. del Rieral, 29
972 373 392 - LLORET DE MAR

PIZZAIOLO
Rbla. Joaquim Ruyra, 7
972 334 461 - BLANES

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

GRAN WOK
Av. Europa, 41
972 335 702 - BLANES

MÀXIM
Pg. Sa Caleta, 20
972 365 179 - LLORET DE MAR

NAPOLI, PIZZERIA
C. Pompeu Fabra, 2
972 351 679 - BLANES

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

FOSTER’S HOLLYWOOD
Av. Europa, 40
972 355 243 - BLANES

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

PIZZERIES
ANNA, PIZZERIA
C. Anselm Clavé, 10
972 362 908 - LLORET DE MAR

TOSCANA
Av. Europa, 43
972 355 566 - BLANES

BONA PIZZA
Av. Vila de Madrid, 30
972 338 689 - BLANES

CUINA D’AUTOR

DA PAULO LOUNGE TRATTORIA
Av. Camprodon I Arrieta, 36
972 373 140 - LLORET DE MAR

FREU
Av. Vila de Tossa, 27
972 369 326 - LLORET DE MAR

DE SALVATORE
C. Olivers, 11
BLANES
Di Napoli
Passeig de Camprodon i Arrieta, 38,
972 364 475 - Lloret de Mar
DOLCE VITA
C. Josep Trueta, 8
972 334 792 - BLANES

L’ARROSSERIA DE FENALS
C. de les Antilles, 5
972 361 264 - Lloret de Mar
z
Mas Romeu
Av. Mas Romeu, 13
972 367 993 - Lloret de Mar
SA LOLA
Av. Catalunya, 36
972 355 219 - BLANES

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

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

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

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

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

SÍBARIS
Esplanada del Port, 11
972 332 948 - BLANES
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Més de 2,5 milions de trucades al 112
catalunya

El telèfon d‘emergències 112
de Catalunya, CAT112, va atendre l‘any 2016 més de 2,5 milions
de trucades.
Del total de trucades rebudes
durant l’any passat, 1.465.585
van generar l’activació de recursos d’emergències (trucades
operatives) per 1.368.208 l’any
anterior.
La revetlla de Sant Joan i el
dia 5 d’agost (incendi forestal de
la Pobla de Montornès), van ser
els dos dies de l’any 2016 en què
el 112 va atendre més trucades,
10.256 i 9.395 trucades respectivament.

Sala de control del 112. Foto Protecció Civil Generalitat

Maresme
Des del Maresme, l’any passat es van fer 57.892 trucades al
telèfon d’emergències 112, un

8,2% més que l’any 2015 (53.488
trucades). La majoria d’aquestes
trucades van ser per demanar assistència sanitària 21.809 (37,7%)
davant les 19.847 del 2015; per
motius de seguretat 18.054
(31,22%) per 17.131 el 2015; 8.385
per motius de trànsit (14,5%) davant les 7.533 del 2015; i per incendis 2.478 trucades (4,3%) per
2.468 trucades al 2015.
Un 34,4% de les trucades des
del Maresme al 112 l’any 2016
es van fer des de Mataró (19.920
trucades davant les 19.080 del
2015); 4.393 avisos es van rebre
des de Pineda de Mar (7,6%) respecte els 4.053 avisos durant el
2015; i 3.560 trucades es van fer
des de Calella (6,1%) per 3.212
trucades del 2015.
Selva
Des de la Selva, l’any passat

es van fer 27.900 trucades al telèfon d’emergències 112, un 6,2%
més que l’any 2015 (26.257 trucades). La majoria d’aquestes,
10.232 (36,7%) van ser per demanar assistència sanitària davant
les 9.852 del 2015; per motius de
seguretat 8.125 (29,1%) per 7.423
trucades al 2015; 5.207 trucades
per motius de trànsit (18,6%) davant 4.777 al 2015; i per incendis 1.217 trucades (4,4%) davant
1.110 trucades al 2015.
Un 23,6% de les trucades al
112 l’any 2016 des de la Selva
es van fer des de Lloret de Mar
(25,7%) 7.180 avisos davant 6.374
trucades el 2015; des de Blanes
(6.583 trucades davant 6.640 trucades al 2015); i 2.216 trucades
es van fer des de Maçanet de la
Selva (8%) per 2.074 trucades durant el 2015. yy

Tres detinguts a Lloret de Mar
lloret de mar

La Policia Local de Lloret va
rebre avís dels Mossos d’Esquadra
el 28 de febrer d’un robatori amb
força, en grau de temptativa, pel
mètode d’encastament en un local
comercial de Blanes. Tres persones
encaputxades que circulaven en

un turisme el van envestir contra
la persiana d’un establiment comercial i van fugir del lloc sense
poder consumar el fet delictiu.
La Policia Local de Lloret de
Mar va establir un dispositiu per
localitzar i detenir els presump-

tes autors, que van ser localitzats
a l’accés a Lloret per l’avinguda de
les Alegries.
El conductor del vehicle sospitós va fer cas omís a les ordres dels
agents perquè s’aturés i es va iniciar
una persecució pel barri del Rieral

fins que varen poder ser bloquejats
al carrer Senyora de Rossell.
Les persones detingudes són
tres homes entre els 21 i 39 anys de
nacionalitat italiana, croata i bosniana, tots amb un ampli historial
delictiu.

Nova temporada dels Maduixots
maresme / selva

Els castellers de l’Alt Maresme
han donat el tret d’inici a la temporada 2017 amb el llançament de
la campanya “Tasta’ns!”. En aquesta campanya, i tot jugant amb la
fruita que dóna el sobrenom a la
colla, els Maduixots es pregunten
“de què tenen gust els castells?”
i conviden a la població de la comarca a “tastar-los”.

«Els assajos són a l’Escola
Sant Jordi de Pineda de Mar
els dimarts i els divendres»
Els castellers de l‘Alt Maresme
són una colla castellera que engloba 7 pobles de l‘Alt Maresme i la
Selva Marítima (Calella, Pineda de
Mar, Santa Susanna, Malgrat de
Mar, Palafolls, Tordera i Blanes).
Són coneguts amb el sobrenom
de Maduixots, en referència al color vermell de la seva camisa i al
fet que el maduixot és una planta
cultivada extensament a la comar-

ca del Maresme. Els seus millors
castells són el 5d7, el 4d7a i el 3d7a,
que van descarregar en una mateixa actuació a la diada de la colla
del 2016.
La temporada dels de la camisa
vermella va començar el divendres
17 de febrer amb l’anomenada Escola de Castells. Són uns assajos
oberts amb unes característiques
especials que s’enfoquen en els aspectes més bàsics de la tècnica castellera. Aquests assajos tenen com
a objectius facilitar la tornada a la
rutina per als castellers veterans,
donar l’oportunitat de provar posicions noves per a aquells que en
tinguin ganes i, per sobre de tot,
facilitar l’entrada al món casteller
a persones que vulguin provar
l’experiència.
L’Escola de Castells ha durat
dues setmanes i mitja, fins al 7
de març. A partir d’aquesta data
comença la programació habitual d’assajos. Els assajos ordinaris

continuen sent oberts a tothom,
però s’enfocaran ja en preparar les
estructures per a les primeres actuacions de la temporada, que arrencarà per als Maduixots a Mollet
el 19 de març.
Els assajos són a l’Escola Sant
Jordi de Pineda de Mar els dimarts
de 8 a 10 del vespre i els divendres
de 8.30 a 10.30. La canalla està citada una hora abans i els músics
només els divendres.

«Els Maduixots són una colla
castellera que engloba 7
pobles de l‘Alt Maresme i la
Selva Marítima»
Els castellers complementen
aquest inici de temporada amb
una sèrie de tallers a diverses escoles de primària de l’Alt Maresme,
amb l’objectiu de donar a conèixer
l’activitat castellera als més menuts. yy

Imatge de la campanya Tasta’ns

Durant l’escorcoll del vehicle,
els agents van trobar múltiples
eines susceptibles d’esser emprades en fets delictius així com material per dificultar la identificació dels autors (roba de recanvi,
guants, passamuntanyes, etc.) yy
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societat lloret de mar

Joan Majó al Casinet

Nou conveni entre ASPRONIS
i el CVB
BLANES

Els presidents del Club Vela
Blanes, Amadeu Nualart, i el del
Club Esportiu El Vilar d’ASPRONIS, Xavier Manresa, han renovat el conveni de col·laboració entre ambdues entitats, un conveni
que permetrà a 7 esportistes la
pràctica de la vela accessible a les
aigües marítimes de Blanes.
Joan Majó i alguns dels seus llibres. Foto M.A. Comas

Joan Majó, natural de Mataró, va
pronunciar la conferència “Perspectives econòmiques i de treball
per als propers anys a Europa”.
L’any 1979 va ser escollit alcalde
de Mataró (PSC-PSOE). El 1985

fou nomenat ministre d’Indústria
i Energia del Govern espanyol.
Aquests darreres anys ha treballat
per a l’empresa privada. És autor
de diversos llibres, la majoria de
caire económic. yy

El conveni, amb validesa per
a dos anys, és el quart que les entitats blanenques estableixen per

a l’entrenament amb sessions formatives teòriques de navegació i
pràctiques a l’aigua.
Per a la nova temporada -que
s’inicia aquest mes de març- i com
en els darrers convenis, el Club
Vela Blanes proporciona l’embarcació –un raquer- així com
dos entrenadors especialitzats
als quals acompanya un monitor
d’ASPRONIS. Així, es fa possible
la inclusió esportiva de les persones en una disciplina minoritària

en l’àmbit de la discapacitat, que
es practica de manera unificada.
Els esportistes del Club Esportiu El Vilar d’ASPRONIS han
adquirit molta pràctica en aquests
anys gràcies als entrenaments en
el Club de Vela Blanes, com ho
demostra l’or olímpic aconseguit
als XX Jocs Special Olympics de
Vilanova i la Geltrú 2013 o el segon lloc als Special Calella-Barcelona 2014, entre d’altres èxits. yy

La medicina en clau femenina

Participants al curs d’enguany. Foto Yoyo
Doctora Joan Ruiz. Foto M.A. Comas

La doctora Joan Ruiz ha participat en una xerrada organitzada per l’Aurora, que s’ha fet
a la Biblioteca. L’Aurora, d’altra
banda, ha programat una sorti-

da per anar al Museu Nacional
d’Art Contemporani (MNAC)
el 18 de març. El preu és de 30
euros i inclou l’autocar, l’entrada
al museu i el dinar. yy

Dia internacional de la Dona
BLANES

Trobada a Santa Cristina

Foto de família a la porta de l’ermita. Foto M.A. Comas

Lloret de Mar ha acollit la trobada anual de propietaris de sales
de cinema. La reunió, que cada
any es fa en un indret diferent,
l’organitza el Gremi d’Empresaris de Cinema de Girona. Hi
havia representants del sector

de l’exhibició de Tossa, Olot,
Lloret, Girona, Prat de Llobregat, Puigcerdà, Palamós, Begur,
Torroella de Montgrí, Figueres
i Camprodon. Hi va haver una
missa, la visita al Museu del Mar
i un dinar. yy

Aquest 2017, en motiu de la
commemoració del Dia Internacional de les Dones (8 de març), la
Comissió de la Condició Jurídica
i Social de les Dones de Nacions
Unides ha convingut com a tema
de treball prioritari: l’apoderament econòmic de les dones en
un entorn, el mercat de treball,
sotmès a constants canvis.
En aquest marc, l’Institut Català de les Dones posa en marxa
la campanya #corregimladesigualtat que posa de manifest que
corregir la desigualtat és responsabilitat de tothom. Volen que
Catalunya estigui al capdavant en
la lluita per la igualtat efectiva de
dones i homes en la vida familiar,
política, social, comunitària, econòmica i cultural.

aprovada pels vuit grups del consistori.

molt camí per recórrer. Les dones
patim molts micromasclismes”.

Jordi Urgell, ponent de la moció va destacar el lema d’enguany
i l’objectiu, “el 50/50 l’any 2030”.

Mario Ros, regidor de l’àrea
d’Igualtat, va explicar, entre d’altres, que “s’està preparant una
maleta pedagògica”.

Clara Castrillo va proposar
que s’elabori un protocol contra
les agressions masclistes en actes com els de la Festa Major. Per
Dolors Rubio d’ICV-EUiA, “hi ha

Moció a Blanes
La va presentar ICV-EUiA
i Batega per Blanes, però va ser

Marxa lila. Foto Aj. Blanes

Tots els regidors que van intervenir van tenir un record per
Marian Anguita, de baixa des de
fa temps. yy
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El Pla Parcial Costa Brava tira endavant
La primera fase compta amb
un pressupost d’execució material de 5.133.189,19 €, mentre
que la segona fase, que acabarà
d’urbanitzar des de l’alçada de
l’escola Sa Forcanera fins el cementiri –on es farà la connexió
amb el carrer Anselm Clavé-, té
assignat un pressupost d’execució
de 3.726.107,03 €. El pressupost
global del projecte, doncs, és de
8.859.296,22 €.

BLANES

Comencen els treballs del
Projecte d’Urbanització del Pla
Parcial Costa Brava a Blanes, amb
un pressupost de 8,85 MEUR. Les
obres, que impulsa una junta de
compensació privada, estaven
pendents d’execució des del 2008.
Un dels treballs que s’està fent
és la senyalització del curs per
on discorren les rieres descobertes que hi ha en diferents indrets
d’aquesta zona, principalment
les que hi ha entre els barris de la
Pedrera i Mas Enlaire. El projecte
preveu que es cobreixi tot el curs
que va des de la rotonda de Mas
Borinot fins a la rotonda de la Riera Alta, al costat de la plaça 11 de
Setembre.
També es cobriran tres rieres
de cabdal molt més petit que continuen encara descobertes i que
travessen el Pla parcial: Mas Guelo, Mas Palou i Residencial Vistamar. El cobriment de tota aquesta
sèrie de rieres és una de les necessitats llargament reivindicades des
de l’Ajuntament i els veïns de la
zona, a causa de les molèsties que
ocasionen.

«Les obres d’urbanització
del Pla Parcial Costa Brava
costaran 8,85 MEUR»

Les màquines han començat a fer el moviment de terres. Foto Yoyo

Dues fases
Actualment els moviments de
terra han començat en la primera
fase, que abasta des de la rotonda de Mas Borinot fins a l’alçada

de l’escola Sa Forcanera, situada
entre l’avinguda de la Pau i la
futura avinguda del Parlament,
l’eix viari que travessarà longitudinalment tots els terrenys. Quan
estigui totalment construït aquest

La importància de reciclar
l’oli domèstic
MOISÉS GARCIA - LLORET DE MAR

Una de les principals causes
de la contaminació de les aigües
residuals de les zones urbanes és
l’oli domèstic. Sovint, les males
praxis provoquen aquest tipus de
conseqüències en el medi ambient, ja que és habitual que aboquem l’oli per l’aigüera o el vàter.
Per tal de combatre-ho, i per augmentar els índexs de reciclatge
d’aquest líquid, l’Ajuntament de
Lloret de Mar ha posat en marxa
una campanya per fomentar el reciclatge de l’oli domèstic.

una campanya que pretén crear
un hàbit en el ciutadà, que moltes
vegades no sap què fer amb l’oli
que utilitza”. Destaca que només 1
litre d’oli pot contaminar-ne 1.000
d’aigua. A més, assenyala que,
“tots els elements que es dipositen
en els contenidors de reciclatge se
li acaben donant un valor i això es
tradueix en ingressos per al municipi”. La campanya, així com el

Des de finals del mes de gener, es poden trobar, en diferents
zones de la vila, contenidors taronges per llançar la substància.
De moment, se n’han col·locat
vuit, amb la possibilitat d’augmentar-ne el nombre si la campanya té dades positives. Per
fer ús d’aquests contenidors, els
ciutadans compten amb embuts
per facilitar la deposició de l’oli,
amb un adaptador per poder enroscar-lo a qualsevol ampolla de
plàstic.
Segons el regidor de Medi Ambient, Jordi Orobitg, “aquesta és

Contenidor per deixar l’oli. Foto M.A. Comas

cost dels contenidors, ha anat a
càrrec de l’empresa GBI, encarregada de gestionar el servei de recollida d’escombraries del municipi.
A Blanes, aquest curs, s’ha
implicat als escolars en el reciclatge d’oli de cuina. Cada alumne va
rebre un recipient per anar col·
locant l’oli domèstic i evitar que
vagi a parar a l’aigüera. yy

vial en les dues fases, connectarà
per un extrem amb la girola de
Mas Borinot, i per l’altre amb el
carrer Anselm Clavé a través del
carrer Santa Cecília.

Un cop estiguin enllestides les
obres d’urbanització, el Pla Parcial preveu en el futur la construcció de tota una sèrie de blocs de
pisos –en el plantejament inicial
n’hi havia uns 500–, i edificacions per a d’altres usos. Així, hi
haurà locals comercials, cessions
d’aprofitament mig per patrimoni de l’Ajuntament de Blanes, un
equipament públic de 2.620 m2
–situat molt a prop de l’escola Sa
Forcanera–, i zones verdes que
abasten diverses superfícies. yy
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El Blanes dels Masos al Blanda 19
va haver-hi durant la transició,
un cop tancat el període de la
dictadura de Francisco Franco.

blanes

D’entre les cinc recerques que
composen el gruix més important de la revista de l’Arxiu Municipal, destaca el primer estudi
inèdit fins ara sobre la importància agrícola de Blanes, entre
els segles XIV i XVII. Signat per
Joan Baltrons i el mateix director
de l’arxiu, Antoni Reyes, s’aproxima al territori que s’estenia
més enllà de les muralles de la
vila durant la baixa edat mitjana
i part de l’època moderna, i que
tenia els masos com a nucli vital
central.
En parlar de mas no es refereixen al concepte actual de casa
de camp, sinó a una explotació
agrària que pot tenir terres de
conreu, boscos, pastures i també
una casa.

«El tema central tracta de
la importància agrícola de
Blanes, entre els segles XIV
i XVII»
Per evidenciar la importància d’aquest article de recerca,
la portada de Blanda reprodueix
una d’aquestes antigues extensions agràries: Mas Domènech,
avui desaparegut. Ho fa a través

El també historiador i tècnic
de l’Arxiu, Joaquim Roura, segueix amb la seva sèrie dedicada
a destacar diversos aspectes del
segle XVII al municipi selvatà
parlant en aquest cas de Penúria
i violència a Blanes a principis
del disset. Un altre col·laborador
habitual, Pep Vila, recull tres
receptes de rebosteria blanenca
del segle XIX: Crema de brou de
pa, crema de llet i menjar blanc.

«La portada és una
aquarel·la de Joan Padern
del 1965»

Autors de les recerques, autoritats i personal de l’Arxiu. Foto Yoyo

d’una aquarel·la de l’any 1965
signada pel pintor blanenc Joan
Padern. Així esdevé un homenatge pòstum a l’artista que va
morir l’any passat.

prodon-Agulló, un privilegiat
indret situat sobre la badia de
Blanes, en el promontori situat
entre el Jardí Botànic Marimurtra i el Convent.

criure diverses obres –entre elles
l’exitosa La tornada del Titó-, va
ser diputat al congrés de Madrid
i va fer la carretera de Blanes a
Arbúcies passant per Hostalric.

Un altre article que en aquest
cas reivindica la figura d’un personatge històric que l’autor –Aitor Roger, historiador i tècnic de
l’Arxiu– considera injustament
tractat, inclou una interessant
proposta per esmenar-ho. Es
tracta de crear el Mirador Cam-

Es tractaria de retre un doble homenatge a Ferran Agulló,
conegut perquè va ser qui va batejar el nom de la Costa Brava des
de Blanes, i a Francesc Camprodon, que en canvi no ho és tant.
Camprodon va ser el propietari
de l’emblemàtic Convent, va es-

La resta d’articles també fan
interessants aportacions sobre
diversos aspectes de la història
del municipi. Un d’ells és L’Associació de Caps de Família de
Blanes, a càrrec de Pere Reixach,
que tracta sobre els primers indicis de participació ciutadana que

En l’apartat de biografies, Albert
Ros, fa una repàs a les pesques
excepcionals al port blanenc durant els darrers 80 anys, en base
a la seva experiència. Per la seva
banda, Joaquim Ponsdomènech
signa l’altre perfil biogràfic sobre la nissaga de Cal Sargento,
una família de pescadors molt
coneguda. Es tracta d’un article
publicat també com homenatge
pòstum, ja que l’autor va morir
l’any passat. yy

Per Sant Josep, verdeja el cep

Ses Vernes Rosat
L’antiga dita popular recorda
que a mitjans de març els ceps
comencen a ensenyar algun
brot.
A la vinya de Ses Vernes de
Blanes tot està preparat per
a rebre aquest anunci de
primavera que són els primers
brots. Després dels treballs
d’hivern i sobretot després de
la poda que aquest any han fet
uns especialistes empordanesos,
un cop recollits i cremats els

sarments de l’any passat, (a
Blanes se’n diuen tòries) ara
toca esperar la brotada.
S’ha podat “a dos ulls” o “poda
curta”, deixant dues gemmes
productives a cada “dit”.
Quan la saba de la planta
comenci a apretar, a cada
gemma li sortirà un borró que
serà el nou sarment. Aquest
sarment farà tres menes de
brots: pàmpols, circells i raïms.

Amb aquests raïms, farem el
cava de Ses Vernes i el Blanes
Signature de 2017.
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Barcelona Bus gestionarà el transport urbà de
Lloret de Mar
lloret de mar

Barcelona Bus substituirà abans
de l’estiu Transports Pujol, que ha
fet el servei les darreres dècades i
que no ha optat a la nova concessió.
L’adjudicació ha estat per a quatre anys que poden arribar a sis si
s’acorden dues pròrrogues d’un any.
Sagalès, ja ha presentat la garantia i s’ha confirmat en el ple la
nova concessió. Va aconseguir un
total de 98,50 punts en el concurs.
L’altre candidat a la concessió
ha estat SARFA. La seva puntuació va ser de 88,18.
L’Ajuntament preveia un dèficit de 255.000 euros més IVA a
l’any, que el nou concessionari ha
reduït a 229.000 més IVA.
Antonio Lorente, regidor responsable del transport, ha explicat que és un contracte viu que es
podrà anar millorant i adaptant
amb el pas del temps.
L’empresa Sagalés farà el servei. Foto Yoyo

Segons Albert Robert, porta-

Un nou servei de
bus Lloret-Girona
lloret de mar

Les comunicacions en bus
entre Lloret de Mar i Girona
han millorat notablement. Des
del 13 de febrer, la nova línia e4
ofereix 34 expedicions diàries els
feiners, i 20 els festius i caps de
setmana. Només hi ha una pa-

rada a Vidreres, per tant, el nou
servei de bus ràpid permet escurçar 15 minuts el trajecte entre
Girona i Lloret de Mar.
Es poden consultar els horaris a la pàgina 29. yy

Presentació del nou servei. Foto Territori i Sostenibilitat

veu del PDECAT, “la plica preveu diverses millores, hi haurà
una sola línia amb tres autobusos
que faran parada en els llocs més
emblemàtics o concorreguts de la
vila. També es planteja el transport a la demanda per cobrir les
necessitats dels veïns de les urbanitzacions”.
Tots els grups van votar a favor
de la proposta menys En Lloret Sí
Se Puede, i ICV-EUiA. Paulino
Grácia va defensar la municipalització del servei mentre Javier Rodríguez Pacios va criticar que no
s’hagués inclòs el trenet turístic a
la plica amb l’objectiu de reduir el
dèficit. També va reclamar que es
vetlli pels drets laborals dels actuals treballadors quan hi hagi el
canvi de concessionari.
Marc Fuertes del Millor no
va participar en el debat ni en la
votació, perquè professionalment
està relacionat amb el món del
transport. L’opinió del Millor va
anar a càrrec de Carolina Ruiz,
que va destacar que “comença

una nova època” i va recordar que
hi havia hagut una pròrroga de 8
anys a dit.
ERC-Avancem va destacar les
millores que hi haurà amb el nou
servei, “màquines expenedores,
servei wi-fi, càmeres i informació
als usuaris del temps d’espera a
les parades”.

«L’Ajuntament preveia un
dèficit de 255.000 euros
més IVA a l’any, que el nou
concessionari ha reduït a
229.000»
C’s, també va valorar positivament la resolució del concurs,
mentre Enric Martínez, regidor
no adscrit, recordava que és una
servei que Lloret no està obligat
a donar pel nombre d’habitants,
“però que és del tot necessari”.
El tema del transport urbà de
viatgers ha estat un dels temes
principals tant al plenari de gener
com de febrer. yy
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La Piscina supera Futbol sí, sexisme no
els 2.000 abonats
lloret de mar

Aquest febrer, la Piscina Municipal de Lloret ha celebrat el seu registre d’abonat 2.000 amb una jornada
de portes obertes que va comptar
amb diferents activitats com actuacions de funky familiar, zumba,
aiguagim, pilotes de xoc, barques
aquàtiques i inflables aquàtics.
Dels 2.100 abonats, un 47% són
homes i un 53% dones, la majoria
residents a Lloret, 1753; seguits dels
provinents de Blanes, 147; i Vidreres, 62. L’abonat adult entre 31 i 65

anys és el més abundant, amb 1.234
abonats.
Ricard Salinas, director de les
instal·lacions, ha detallat algunes
xifres econòmiques: “Hem rebut
un total de 76 grups esportius, nacionals i internacionals, que ens ha
aportant uns ingressos anuals aproximadament d’uns 100.000 €. Per
aquest any 2017, a dia d’avui ja tenim 55 grups confirmats, amb una
previsió d’ingressos d’uns 109.000 €,
el que sembla que superarà la quota
aconseguida l’anterior exercici”. yy

Fotografia per tancar la polèmica. Foto Yoyo

lloret de mar

Abonat 2000. Foto Aj. Lloret

El MIC també serà
de bàsquet
comarques de girona

A més del futbol, aquesta propera Setmana Santa també hi haurà partits de bàsquet arreu de les
comarques de Girona en el marc
del MIC Basketball.
Entre els equips participants: el
Fenerbahçe SK turc, el rus Lokomotiv, el FC Barcelona, el Divina
Seguros Joventut de Badalona i
Herbalife Gran Canaria o els conjunts del CEB Girona, el CD Onil,
el CB Cervera, el CE Palamós, el
Vedruna Palamós, el CB Grifeu o el
BC Torroella, entre molts altres fins

arribar als 50 equips. Els partits del
MICBasketball 2017 tindran lloc
als pavellons municipals de Lloret de Mar, Santa Cristina d’Aro,
Sant Antoni de Calonge, Sils, Maçanet de la Selva, Fornells de la
Selva, Caldes de Malavella, Vilobí
d’Onyar, Vidreres, Palamós i Cassà de la Selva.
El torneig de futbol, en la seva
17a edició, reunirà 250 equips d’arreu del món. A nivell futbolístic,
molts jugadors que ara disputen les
millors lligues europees han passat
en la seva joventut pel MIC. yy

Després d’una setmana de
polèmica, diversos comunicats
i una important presència als
mitjans de comunicació, el diumenge, 19 de febrer, es va jugar
a les pistes d’atletisme de Lloret
de Mar un partit de futbol mixt
amb jugadores i jugadors del FC
Lloretenc i els veterans del CF
Lloret.
Una setmana abans, el Lloretenc i l’Atlètic Masnou jugaven
un partit de la Segona Femenina
al camp del Molí en un horari

Amb aquest partit, s’ha volgut tancar la polèmica i defensar
el futbol en particular i l’esport

en general, “el practiqui qui el
practiqui”, segons remarca Joan
Doblas, president en funcions de
l’At Lloretenc.
Les noies del Masnou van
ser convidades a l’acte, però no
hi van poder assistir per raons
d’agenda. En tot cas, ja han fet
públic un comunicat acceptant
les disculpes i donant el tema
per tancat. Entre tots els assistents a les pistes d’atletisme, un
clar objectiu, “que fets d’aquesta
mena no es tornin a repetir en
cap camp”. yy

Bronze a l’estatal absolut
blanes

Guillem Pujol Belmonte ha
aconseguit la medalla de bronze
en els 5.000 metres absoluts del
campionat d’Espanya 2017.
Pujol va quedar darrere del
canari Raül Santiago i l‘olímpic
Antonio Arroyo. Els tres nedadors han fet mínima per al campionat del món de Budapest del
proper estiu. La mínima exigida
era 54.50 i el temps d’en Guillem
va ser 53.34, a 7 segons de l’anterior rècord d‘Espanya.
El nedador blanenc del CN
Mataró també ha estat seleccionat per la prova del mundial
d’Abu Dhabi. Aquesta és la primera temporada en la categoria
absoluta.

Escuts d’alguns dels equips participants

equivocat. Quan havien de jugar
els veterans, hi va haver insults
sexistes contra les noies, que el
president del Lloret, Eduard Coloma, explica que mai haurien
d’haver existit, al mateix temps
que destaca que no van sortir
dels jugadors, “L’acte recull les
paraules, per tant van existir. El
que puc dir és que no van sortir
dels jugadors del nostre club. Estem aquí per tancar la polèmica”.

Abans de l’estatal, Guillem

Pujol va aconseguir el Campionat de Catalunya de 3.000 metres lliures indoor.
El campionat de fons es va
celebrar a la piscina del CN Sabadell i el nedador blanenc va
batre el rècord absolut de la prova rebaixant-lo de 9 segons.
Pujol també va sumar quatre
medalles a la piscina olímpica
de Terrassa on s’han celebrat els
Campionats de Catalunya d’hivern de Natació.
Pujol va assolir dues medalles de plata (200 lliures i 400
lliures) i dues de bronze (800
lliures i 1500 lliures). Va disputar un total de nou proves i a totes elles es va classificar per les
finals, per tant, cada tarda disputava tres finals. yy

Medalla aconseguida per Pujol
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Presenten +KESPORT!
catalunya

El projecte + KESPORT ! està
focalitzat en el desenvolupament
del que l’Organització Mundial de
la Salut identifica com habilitats
per a la vida, elements pedagògics
perquè els nens estiguin millor
preparats a l’hora d’afrontar les
primeres dificultats que el futbol
i la convivència presenten, gestionar les emocions, les situacions
d’estrès, la presa de decisions o el
tractament de la igualtat de gènere.

«Hi participen: A.D. Cala
Guidó, Futsal Blanesport
83 i el Racing Pineda
Futbol Sala»

També pretén + KESPORT!
que els nens i nenes del futbol català actuin com a agents socials de
canvi de les males conductes de
pares i aficionats a les grades i en
l’erradicació dels episodis de fúria
i de violència en els camps.
Hi participen nois i noies
de 6 a 12 anys de 72 equips de
futbol sala i futbol d’arreu de
Catalunya. Entre els clubs participants hi ha l’A.D. Cala Guidó,
Futsal Blanesport 83 i el Racing
Pineda Futbol Sala.

cacional del futbol formatiu català. El president de la Generalitat,
Carles Puigdemont, va participar
a l’acte. “Si volem un país de primera necessitem uns ciutadans
de primera, amb els seus drets i la
seva plena llibertat i això ho aconseguirem gràcies al futbol, perquè
el que avui apreneu entrenant i
jugant, guanyant i perdent, el que
apreneu quan caieu i us torneu a
aixecar, tot això us servirà per al
futur, us formarà enterament”,
ha manifestat Puigdemont dirigint-se als jugadors.

El Poliesportiu Municipal
Sergio Manzano, de Bellvitge, ha
acollit la presentació del projecte
+KESPORT!, un acte festiu i edu-

Entre els padrins del projecte:
Julio Alberto, Sergio González,
Paco Sedano, Júlio Salinas, Natàlia
Arroyo i Santi Gea. yy

Acte de presentació. Foto FCF

El CH Lloret juga la Copa a Alcobendas
lloret de mar

El Lloret ha jugat per quarta vegada la fase final de la Copa
d’Hoquei. Després de fer una gran
primera volta del campionat de
lliga, el conjunt que dirigeix Manolo Barceló va acabar setè i es va
guanyar el dret de jugar la Copa a
Alcobendas, tota una fita tenint en
compte que a l’estiu era equip de 1a
divisió. El rival va ser el Liceo de la
Corunya. Els lloretencs van plantar
cara, però van acabar perdent.
Aquesta és la fitxa tècnica d’un
partit que ja forma part de la història del conjunt lloretenc.
HC Liceo (2+1): Xavi Malián, César Carballeira, David
Torres, Josep Lamas, Henrique
Magalhães –cinc inicial– Toni
Pérez, Marc Coy, Carlo Di

Liceo 3- Lloret 1. Foto Lluís Velasco (RFEP)

XII Copa de la Reina
catalunya

La fase final de la Copa de la
Reina d’hoquei sobre patins es

disputarà a Lloret de Mar del 10
al 12 de març. El divendres dia 10
hi ha previst els quatre partits de

quarts de final, dissabte les semifinals i diumenge, la gran final.
Els partits del divendres es jugaran a partir de les 16:00, els de
dissabte, a les 11:00 i a les 13:00 i
la final, a les 18:00.
Hi participaran els vuit millors
equips de la primera volta de l‘OK
Lliga femenina: Gijón, Voltregà,
Palau de Plegamans i Manlleu, que
surten com a caps de sèrie.

Cartell de la competició

També hi participen: Bigues
i Riells, Liceo de la Corunya, Las
Rozas i Terrassa. Lloret de Mar,
per tant, repeteix com a capital de
l’hoquei femení. yy

Benedetto i Martín Payero.
CH Lloret Vila Esportiva (0+1):
Ferran Serra, David Plaza, Lluís
Grau, Marc Grau, Àlex Grau –cinc
inicial– Adrià Farré i Xavier Sulé.
Gols: 1-0, Josep Lamas, min
8; 2-0, Marc Coy, min. 12; 2-1,
Marc Grau, min. 30; 3-1, Josep
Lamas, min. 44.
Àrbitres: Iñigo López Leiton i
Jonathan Sánchez. Groga a Àlex
Grau.
A partir d’ara, el principal objectiu és el mateix que hi havia al
començar la temporada 2016-17,
assegurar la permanència matemàtica el més aviat possible. La
Copa ha estat un premi a la feina
ben feta. yy
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LLORET
DIA 9
CONFERÈNCIA: LES DONES EN
EL PATRIMONI CULTURAL DE
LLORET. A càrrec d’Anna Fuentes.
Biblioteca municipal. 20 h.
CINE CLUB ADLER: DESPUÉS
DE LA TORMENTA.
Teatre de Lloret. 21 h.

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

MERCAT DE BROCANTERS i
COL·LECCIONISTES. EXPOSICIÓ
DE VEHICLES CLÀSSICS
Plaça Pere Torrent. 10 h-14 h.
TEATRE: NOVIOS CON SOLERA
A càrrec de Justo Molinero. Preu:
25 €. Teatre de Lloret. 12 h / 17 h.

DIA 11
FIRA ALIMENTÀRIA DE
PRODUCTES ARTESANS
Plaça de la Vila. 9-20.30 h.

DIA 17
CONFERÈNCIA: el meu amic
Prudenci Bertrana
A càrrec de Ramon Solsona.
Club Marina Casinet. 20 h.

VISITA GUIADA RUTA INDIAN
A CAN FONT
Venda tiquets Museu del Mar.
6-12 ANYS. Museu del Mar. 11 h.

ACCIÓ POÈTICA SOBRE EL
POEMA V DE L’ESPAI DESERT
DE PERE GIMFERRER
Teatre de Lloret. 21 h.

EL RACÓ DELS CONTES
Biblioteca Municipal. 11.30 h.

DIA 18
VISITA GUIADA RUTA INDIAN
A CAN FONT
Venda tiquets Museu del Mar.
6-12 ANYS. Museu del Mar. 11 h.

TALLERS PER A NENS:
PINTURA DE LLAVERIAS
6-12 anys. Can Saragossa. 17.30 h.
CONCERT DELS PERDONS
CORAL DE L’ESCALA
Església Sant Romà. 21 h.
DIA 12
APLEC DELS PERDONS
CAMINADA A SANTA CRISTINA
ARROSSADA POPULAR
SARDANES. Pl. de la Vila. 9-18 h.

EL RACÓ DELS CONTES: LA
MÀQUINA DE NO FER SOROLL
Biblioteca Municipal. 11.30 h.

TEATRE: LA CAIXA MÀGICA DE
LA IMPROVISACIÓ
Teatre de Lloret. 17.30 h.

TALLERS PER A NENS:
PINTURA DE LLAVERIAS
6-12 anys. Can Saragossa. 17.30 h.

TALLERS PER A NENS:
PINTURA DE LLAVERIAS
6-12 anys. Can Saragossa. 17.30 h.

DIA 26
CONTES: LITTLE CHEFS
Contacontes en anglès. Hall del
Teatre de Lloret. 12 h.

DIA 19
TEATRE: TONI JODAR, UNA
CONFERÈNCIA BALLADA
Teatre de Lloret. 19 h.
DIA 23
CINECLUB ADLER: EL PERDUT
de Christophe Farnarier.
Teatre de Lloret. 21 h.
DIA 24
CONFERÈNCIA: La nissaga
dels Botet
A càrrec de Joan Domènech i
Moner. Club Marina Casinet. 20 h.

TALLERS PER A NENS:
PINTURA DE LLAVERIAS
6-12 anys. Can Saragossa. 17.30 h.

DIA 25
VISITA GUIADA
RUTA INDIAN A CAN FONT
Venda tiquets Museu del Mar
Museu del Mar. 11 h.

TEATRE: ILEGAL IMPRO.
ESPECTACLE D’IMPROVISACIÓ.
Teatre de Lloret. 21 h.

EL RACÓ DELS CONTES:
contes màgics
Biblioteca Municipal. 11.30 h.

CONFERÈNCIA: JOAQUIM
BOTET I SISÓ, un figura gironina
oriunda de Lloret.
Club Marina Casinet. 20 h.

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE BLANES

Dia 11
TEATRE. “NEBRASKA” de Jordi
Portas / Premis Recvll 2012 /
Teatre de Blanes. 21 h.

Dies 18 i 25
TALLERS DIVERSOS. Organitza:
ADAB. Escoles de Dansa Aires i
Daina.

Dia 12
- ENTREGA DE PREMIS
RECVLL. Teatre de Blanes. 12 h
- Xerrada al Primer Casino.
Transport i col·leccionisme amb
Miquel Alventosa, 11.15 h.

Dia 18
TEATRE. HOMENATGE A
FEDERICO GARCÍA LORCA
“LUNA DE CAL Y DE ADELFA”
As. Anadaluza de Ardaleños y
Amigos de Ardales. Teatre de
Blanes. 21 h.

Del 18 al 2 d’abril
PINCELADAS. Félix Morata.
A la Sala García Tornel.

ESPECTACLE:
POLTRONA-PLA “PP”
Teatre de Lloret. 17.30 h.

DIA 30
CINECLUB ADLER:
EL TESTAMENT DE LA ROSA.
D’Agustí VillarongaTeatre de
Lloret. 21 h.

Espectacle show clown:
MARABUNTA. DIA MUNDIAL DEL
TEATRE. Teatre de Lloret- 21 h.

blanes

Del 17 al 26
BLANES, MI CASA. ARDALES
MI PUEBLO. As. Andaluza de
Ardaleños y Amigos de Ardales.
Sala Casa Oms.

XXXVIII MARXA POPULAR A
LES ERMITES DE LLORET
19 km. Plaça de la Vila. 8 h
Inscripcions al Puntet
972 372 268.

DIA 27
FESTIVAL FOLKLÒRIC
MONOLIT
Música- dansa.
Plaça Pere Torrent.
17-19 h.

Dia 19
CONCERT 50 ANIVERSARI
COBLA COL·LEGI SANTA
MARIA amb La Principal de la
Bisbal. Teatre de Blanes. 19 h.
TALLER DE GITANES. Esbart
Joaquim Ruyra / Passeig de Mar.

Dia 23
Xerrada al Primer Casino
Fundació Joan Petit. 20 h.
Dia 25
CONCERT SUPERTRAMP
MUSIC TOUR X-TRAMP SHOW
Teatre de Blanes. 21 h.
Dia 26
RIALLES. CONTES,
ESCENOGRAFIA, TITELLES
CONTES AL TERRAT.
Companyia Anna Roca.
Teatre de Blanes. 17.30 h.
Dia 30
Xerrada al Primer Casino
As. Estimem les Ermites.
20:20 h.
Biblioteca Comarcal
Dia 13
Projecció del documental
Nosotras, de Jordi Évole,
a càrrec de SIAD Blanes, en
commemoració del Dia de la
Dona Treballadora. 18.30 h, a la
Sala Roberto Bolaño.
Dia 15
Xerrada: La malaltia és la
teva oportunitat II, a càrrec
d’ Adriana Morató Francolí. 19 h
a la Sala Roberto Bolaño.
Dia 17

Club de Lectura Juvenil.
17 h, a la Biblioteca Jove.

PROMOCIONEM LA CULTURA,
FOMENTEM LA LECTURA

Dia 21
Dia Mundial de la Poesia
Clubs de Lectura de la Biblioteca
Recital de poesia. 19 h al
vestíbul.

Entitat convidada a la
Biblioteca: Dones Artesanes
de Blanes (ADAB).

Dia 22
Àgora Jove, laboratori de
pensament crític. 17.30 h a
la Sala Roberto Bolaño.
Dia 27
Presentació del llibre
Hombres para el siglo XXI.
Semblanzas de hombres
feministas amb Jordi
Bonaterra Carreras i Rai Crespí
Ripoll. 18.30 h
A la Sala Roberto Bolaño.
Dia 28
Conferència d’Aula
Blanes: Perquè volem
comprendre? amb el Dr.
Xavier Antic (UDG). 20 h a la Sala
Roberto Bolaño.
Dia 29
Xerrada. Organitzat per Dona
Terra. Programa Empodera’t.
19 h, a la Sala Roberto Bolaño.
Dia 30
Hora del Conte en anglès.
18 h a la Sala Infantil.

Dia 10
Xerrada taller: Què són
els mandales? Presentació
del projecte “Mandales per la
Pau”, a càrrec de Marta Solà i
Montse Humanes.
19 h a la Sala Roberto Bolaño.
Dia 16
Xerrada taller: Essències
florals per a les dones a
càrrec de Juan Carlos Calderón.
19 h.
Dia 17
Xerrada taller:
Dansateràpia, a càrrec de
Joana Peral. 19 h.
Dia 24
Xerrada taller: Cercle de
somnis des de la Gestalt
a càrrec de Beatriz D. Lorenzo.
19 h.
Dia 31
Xerrada taller:
Mindfulness i meditació
per l’equilibri interior a
càrrec de Josema Torres. 19 h.
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Maresme
Del 2 de març al 20 d’abril
Tordera
Mes de la Salut: Xerrades,
exposicions, tallers, balls...
dia 8
Pineda de Mar
Lectura del manifest
“Dia internacional de les Dones“
Plaça Catalunya. 12 h.
Dones d‘aquí i dones d‘allà
Presentació d‘un reportatge que
recull el paper de la dona en
diferents països.
Auditori de Can Jalpí. 18 h.
dia 9
Pineda de Mar
Berenar multicultural de
dones.
C/ Barcelona, 35, ent. 17 h.
Taller juvenil “De què vols
parlar?” Cal inscripció prèvia
Biblioteca Poblenou. 18 h.
Cercle de dones
Biblioteca Serra i Moret. 18:30 h.
Xerrada: La dona
blaugrana. Local Social Penya
Barcelonista. 20:30 h.

AGENDA FACILITADA PER RÀDIO MARINA

(bateria). 22 h, al Restaurant La
Gàbia (pg. Manuel Puigvert).

(davant monument de la
Sardana) 9 h.

Palafolls
XERRADA - APRENDIENDO A
COMER: HABITOS NUTRICIONALES
CORRECTOS. ¿CÓMO NOS
PUEDEN AYUDAR LAS PLANTAS?.
Casal de la Dona 18 h.

programació del 43è
Concurs de Teatre
Amateur, premi “Ciutat de
Calella”, amb l’obra T-10, a càrrec
de l’Associació Artística Encert de
Sabadell. 18.30 h. Teatre Orfeó.

CONCERT ACúSTIC
Can Batlle. 21 h.

Santa Susanna
Audició de sardanes amb
la cobla Cervianenca. Pavelló
Municipal 18:30 h.

Dia 11
Pineda de Mar
Mercat d‘Artesans
Pl. Espanya. 10 h-21 h.
5a Jornada del Campionat
de Catalunya de Paràlisi
cerebral de futbol sala
Pavelló Municipal de Can Xaubet.
11 h -14 h.
Calçotada i barbacoa
popular. Complex Esportiu de
Can Xaubet. 14 h.
Formació “Asesorar con
el alma“. Josep Gimbernat. C/
Joan Maragall, 19. 17 h.
Cicle de Concerts: Concert
de Cançons i Romanços Catalans,
amb Jaume Arnella. Auditori. 19 h.

Calella
Taller “Menopausa.
Equilibra els seus
símptomes”, 15.30 h, a la seu
de l’Associació Dones de Calella
(Fàbrica Llobet-Guri).

Calella
Hora del conte: El Drac
del riu. 11.30 h, a la Biblioteca
Can Salvador de la Plaça.

Dia 10
Malgrat de Mar
ELS CONTES DEL DIVENDRES
18 h Sala de la Biblioteca La
Cooperativa.

West Side Story i Romeo
i Julieta a benefici d’Amics i
Voluntaris de l’Hospital. Venda
anticipada al Museu Arxiu
Municipal. 22 h, a la Sala Mozart.

CINEMA. FRANTZ
22 h. Al Centre Cultural.

Palafolls
TALLER: EL DIA DEL PARE
Biblioteca Enric Miralles. 11 h.
Per a nens i nenes de 3 a 5 anys.

Pineda de Mar
Taller infantil: Crea pots
de sal decoratius
Biblioteca Poblenou. 18 h.
Cercle de Dones
Biblioteca Serra i Moret. 18:30 h.
Documental Indomables.
Una historia de Mujeres
Libres. Sala d‘actes de Can
Comas. 19 h.
Calella
Presentació del llibre
Cosas que debí decirte
hace cien años, de Mercè
Roura. Ed. Zumaque. 19 h, a la
Biblioteca Can Salvador.
concert: Amb ulls de
dona, a càrrec d’Ihsanlulu en
homenatge al Dia Internacional de
les Dones. 20.30 h. Sala Mozart.
18è Cafè Jazz a Calella,
concert amb Tati Cervià (veu),
Luis González (piano), Toni Pujol
(contrabaix) i César Martínez

Dia 13
Calella
Presentació del llibre La
senyora Stendhal de Rafel
Nadal. 19.30 h, a la Biblioteca
Can Salvador de la Plaça.
Dia 14
Pineda de Mar
Pineda negra: Club de lectura
de novel·la negra, dirigit per Fèlix
Núñez. Biblioteca Serra i Moret.
20 h.
Calella
Xerrada sobre el paper
de la dona a les diferents
cultures. 17.30 h, a l’Espai
Mercat.
Palafolls
TALLER “DECORACIó DE
PASTISSOS”. Can Batlle. 17 h.
Dia 15
Pineda de Mar
Contes en veu alta, places
limitades. Biblioteca Poblenou.
18 h.
Calella
Conferència: “Zurich, 1916:
Dadà o el naixement de l’antiart”. A càrrec del Dr. Eduard
Cairol. 18.30 h, al Casal l’Amistat.

Club de lectura: La colla dels
vermells. Debat sobre Missió al
pantà, de Luca Blengino
Biblioteca Serra i Moret. 17:30 h.
Taller per adults:
Coneixement del significat de les
figures del tarot com a arquetips,
a càrrec d‘Anna Ferrando Vila
Biblioteca Poblenou. 18 h.
Calella
Classes de Taixí-Chi-Kung
per a malalts de càncer i familiars,
amb la Rosa Solà. Organitzat per
Oncolliga Calella. 17 h, al Gimnàs
Cise (c. Batlle, 38).
Cicle Gaudí: El Elegido.
21 h, a la Sala Mozart.
Dia 17
Malgrat de Mar
ELS CONTES DEL DIVENDRES
18 h. Sala de la Biblioteca La
Cooperativa.
Pineda de Mar
Activitat infantil:
Lecturant, un àpat molt especial.
Biblioteca Serra i Moret. 18 h.
Recital de poesia: Dona i
poesia. Biblioteca Serra i Moret.
19:30 h.
Calella
conferència: “El Vescomtat
de Cabrera i l’antic terme
de Montpalau”. A càrrec de
l’historiador Joan Llinàs Pol.
19.30 h, al Casal l’Amistat.
18è Cafè Jazz a Calella,
concert amb Roger Martínez
(saxos), Joan Solana (piano),
Manel Fortià (contrabaix) i Marc
Bòdalo (bateria). 22 h, la Sala
Mozart.

Dia 12
Malgrat de Mar
VERMUT - CONCERT JAZZ A
LA BARRETINA. 11.30 h. Local
social 1r pis de La Barretina
Interpreta: Hugo i Arnau.

Exposició “Trànsit, viatjant per
la vida”, a càrrec de Joves per la
Igualtat i la Solidaritat.18 h, a la
plaça de l’Església.
Divina Òpera - Piano a 4
mans, amb Carles Lama i Sofia
Cabruja. 21 h, a la Sala Mozart
Palafolls
TALLER “EL DIA DEL PARE“
Biblioteca. Enric Miralles 10:30 h
Per a nens i nes de 6 a 12 anys
Dia 19
Malgrat de Mar
VERMUT-CONCERT JAZZ A LA
BARRETINA. 11.30 h Local social
1r pis de La Barretina. Interpreta:
Quartet de jazz Marçal.
Pineda de Mar
En sintonia: JAM
Can Comas, 12 h
Tordera
El petit príncep
Teatre Clavé, 18 h
Calella
43è Concurs de Teatre
Amateur, premi “Ciutat de
Calella”, amb l’obra El malalt i
el metge, a càrrec del Grup de
Teatre Bell Lloc. 18.30 h, al teatre
Orfeó Calellenc.
Dia 20
Calella
Sortida de la Primera
etapa de la 97a Volta
Ciclista. 12.30 h. Passeig de les
Roques amb riera de Capaspre.

Dia 21
Calella
Xerrada “La menopausa, mites
i tabús”. Dra. Curós. 19.30 h, a la
Sala d’Actes de l’Ajuntament Vell.

Pineda de Mar
Cinema a l‘Auditori. 18 h.

Calella
Lectura del manifest amb
motiu del Dia Internacional
de les Dones, a càrrec de
Queralt Pedemonte i inici de
la 5a Marxa per la Dona
Treballadora.
Passeig de Manuel Puigvert

Calella
Taller infantil
11.30 h, a la Biblioteca Can
Salvador de la Plaça.

Pineda de Mar
Club de lectura, la colla dels
verds, llegirem el llibre Entre
bastidors d‘Anna Cabeza.
Biblitoeca Serra i Moret. 17.30 h

TEATRE AMATEUR 21è Concurs
de Teatre: Corona d’espines,
interpretada pel grup Qollunaka
de Terrassa. 18 h Centre Cultural.

Tordera
Teatre: Revolta de bruixes
Clavé, 18 h.

Pineda de Mar
Clochard amb El Tricicle
L‘Auditori. 22 h

Palafolls
XERRADA “Una lógica más allá de
la lógica, perspectiva universal del
desdoblamiento de los tiempos,
lógica global convergente“. Casal
de la dona. 18 h.
Dia 16
Pineda de Mar

Dies 18 i 19
Santa Susanna
Trobada de 600 i motor
antic.
Dia 18
Malgrat de Mar
XERRADA-INAUGURACIÓ
Padre Toño. 12 h, sala
d’Exposicions del Centre Cultural.

Dia 22
Calella
Conferència: “Antonio
Machado: vida i poesia”. A càrrec
de la Dra. Marisa Sotelo. 18.30 h,
al Casal l’Amistat.
Dia 23
Pineda de Mar
Taller per a adults:
Coneixement del significat de les
figures del tarot com a arquetips,
a càrrec d‘Anna Ferrando Vila
Biblioteca Poblenou. 18 h
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38è concurs de Teatre
Amateur
Premi Vila de Pineda de Mar.
Centre Cultural i Recreatiu, 18 h.
Calella
Veredicte i proclamació
dels guanyadors dels
35a edició Jocs Florals de
Calella. 12 h, a la Sala Mozart.
43è Concurs de Teatre
Amateur, premi “Ciutat de
Calella”, amb l’obra Descalços
pel parc, a càrrec del Centre
Parroquial el Centre de Canet
de Mar. 18.30 h, al teatre Orfeó
Calellenc.

Dia 24
Tordera
Marató de donació de
sang. Pavelló dels Països
Catalans, de 10 a 22 h.

Jovenícola de Sabadell. Centre
Cultural Recreatiu, 19 h.

Malgrat de Mar
ELS CONTES DEL DIVENDRES
18 h Sala de la Biblioteca La
Cooperativa.

Calella
“Comunicació adequada
entre els adolescents
a l‘entorn 2.0”. Espai de
formació per a pares i mares de
fills de 10 a 16 anys. 10 -13 h, a
l‘àrea d‘Educació
(Fàbrica Llobet-Guri, av. del
Parc cantonada c. Sant Pere).

CINEMA: LA DONCELLA
22 h Centre Cultural.
Calella
18è Cafè Jazz a Calella,
concert amb Carme Canela (veu),
Miguel Villar (saxos), Dani Pérez
(guitarra), Oriol Roca (bateria)
i David Mengual (contrabaix i
composició).
22 h al Bahari Club.
Dia 25 i 26
Santa Susanna
Copa Catalana
Internacional de BTT.
Dia 25
Pineda de Mar
Cicle de Concerts: Concert
de Sardanes a càrrec de la Cobla

Concert: Martirio, 30 años
L‘Auditori, 22 h

Orgasmos, amb Roger Pera
i Sam Sánchez. 22 h, a la Sala
Mozart.
Palafolls
10è Aniversari de la
Biblioteca. Xocolatada,
inflables, gegants i capgrossos,
hora del conte i màgia (matí).
TALLER DE PRIMERS AUXILIS.
Dirigit a parelles amb nadons o
nens. Casal de la dona, 10 h.
FESTIVAL “SINGULARS“ amb
Pep Sala. Casal d‘Avis, 22:30

Dia 26
Alt Maresme
9a. Mitja marató Costa
Barcelona-Maresme (matí)
Tordera
Any Bertrana: Prismes Miralls
Bertrana. Teatre Clavé, 18 h.
Malgrat de Mar
VERMUT-CONCERT JAZZ A LA
BARRETINA. Interpreta: Rosa
Sánchez duet. 11.30 h Local
social 1r pis de La Barretina.
TEATRE AMATEUR
21è Concurs de Teatre: Nit
de Ràdio 2.0. Interpretada pel
grup Impuls Teatre de Molins de
Rei. 18 h Centre Cultural.
Pineda de Mar
Calçotada popular
Pl. Espanya, 13 h.
Jornada Diocesana de
Catequesi
Pati de Can Comas, 12 h.
Cyrano de Bergerac
a càrrec de la Companyia de
Centre Cultural Recreatiu.

Santa Susanna
Audició de sardanes amb
la cobla Palafolls. Al Pavelló
Municipal 18:30 h.
Dia 27
Malgrat de Mar
CLUB DE LECTURA INFANTIL
18 h Sala de la Biblioteca La
Cooperativa. Per a nens i nenes
de 9 a 11 anys, cal inscripció.
Palafolls
CLUB DE LECTURA
Biblioteca Enric Miralles, 19 h.
Dia 29
Malgrat de Mar
CLUB DE LECTURA
19 h Sala de la Biblioteca La
Cooperativa. Washington square
de Henry James. Modera Neus
Mateu, cal inscripció.
Pineda de Mar
Avui tertúlia: es comenta
el llibre El bell estiu de Cesare
Pavese, a càrrec de Maria Matas.
Biblioteca Serra i Moret, 17 h.
Contes en veu alta, places
limitades. Biblioteca Poblenou
18 h.
Trobada del club de
lectura, es llegirà Un día en la

vida de Ivan Denisovic a càrrec
de Toni Sala. Biblioteca Serra i
Moret. 20.30 h.
Calella
Conferència: “El regnat
de Pere, el Gran. L’expansió
per la Mediterrània central”. A
càrrec del Dr. Eduard Botanch.
18.30 h, al Casal l’Amistat.
Palafolls
XERRADA “EDUCAR SENSE
CRIDAR“. Dirigida a pares, mares
i famílies de nens de 4 a 12 anys.
Escola Ferreries, 17:30 h.
Dia 30
Pineda de Mar
Taller per a adults:
Coneixement del significat de les
figures del tarot com a arquetips,
a càrrec d‘Anna Ferrando Vila
Biblioteca Poblenou. 18 h.
Llegir el teatre: Club de
lectura vinculat a la programació
del Teatre Nacional de Catalunya,
dirigit per Pol Beltran. Biblioteca
Serra i Moret. 20 h.
Calella
Cineclub: Pastel de Pera con
Lavanda. França 2015.
21 h, a la Sala Mozart.
Dia 31
Malgrat de Mar
L’HORA DEL CONTE
A càrrec de Mònica Torra.
18 h, Sala de la Biblioteca La
Cooperatia.
Pineda de Mar
Taller: Saviesa oriental
per a la vida quotidiana,
a càrrec de l‘escriptora i coach
Maite Bayona. Biblioteca
Poblenou, 19 h.
Calella
18è Cafè Jazz a Calella
amb Juan de Diego (trompeta),
Dani Pérez (guitarra) i Joe Smith
(bateria). 22 h, al Sublim.
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TRANSPORTS PÚBLICS
Rodalies

AUTOBUSOS

lloret - blanes (Estació Renfe)
6.40

7.00

7.20 - 20.50 cada 30 min

21.15 21.40

blanes (Estació Renfe) - lloret
7.00

7.20 - 22.50 cada 30 min

lloret DE MAR- blanes (centre)
Blanes - Barcelona (Renfe)

lloret de mar (Estació de bus) - barcelona

Feiners

-

6.05

6.17

6.33

6.48

7.05

7.17

7.35

7.47

8.17

8.48

9.16

9.46

10.17 10.47 11.17 11.47 12.17 12.47
13.17 13.47 14.13 14.46 15.16 15.47
16.16 16.47 17.16 17.47 18.16 18.47
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

21.44

-

-

-

21.03

Blanes - GIRONA (Renfe)
Feiners (Transbord Maçanet - Massanes)
7.16

8.16

18.15 20.14
-

10.15 12.16 14.14 16.15
22.18

-

-

-

-

-

-

-

-

Feiners (Directes)
7.46

9.15

19.15 21.12

11.16 13.16 15.15 17.15
-

-

-

-

FeSTIUS (Transbord Maçanet - Massanes)
7.45

8.45

9.45

10.45

11.37

12.37

14.44

15.44

16.44

17.37

18.42

19.44

20.45

22.13

-

-

-

-

8.00

10.00 15.45 19.15

-

-

-

barcelona - lloret de mar (Estació de bus)
9.15

-

12.00 13.30 20.30

-

-

-

7.30

9.00

11.00 14.00 15.50 18.20

dissabtes feiners

9.00

15.50

FESTIUS

8.00 - 21.00 cada 30 min

blanes (centre) - lloret DE MAR
Feiners

7.00 - 21.20 cada 20 min

FESTIUS

8.00 - 21.00 cada 30 min

6.45

Feiners
7.05

7.15 - 20.55 cada 20 min

blanes (Estació) - barcelona (Estació del Nord)

BLANES (Estació de bus) - GIRONA (Estació de bus)
6.30

Feiners

-

9.30

10.00 14.30 17.00

-

-

barcelona (Estació del Nord) - blanes (Estació)
9.00

14.00 17.30 19.00 23.10

-

-

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

blanes (Estació) - barcelona (Aeroport del Prat)

Feiners

4.00

8.30

11.30 13.15 14.30 15.30 17.30 19.00 20.00

dissabtes feiners

13.15 19.00

-

5.00

6.45

9.30

12.30 14.30 17.00

barcelona (Aeroport del Prat) - blanes (Estació)
10.15 11.15 13.15 15.15 16.40 18.15 22.30

lloret DE MAR (Estació de bus) - GIRONA

GIRONA (Estació de bus) - LLORET DE MAR

Feiners (totes les parades)

Feiners (totes les parades)

6.15

8.00

20.15

-

10.15 12.15 13.45 14.15 16.15 18.15
-

-

-

-

-

-

10.30 14.30 16.30 19.30

9.00

19.15 21.15

11.15 13.15 14.45 15.15 17.15
-

-

-

-

-

20.30

-

-

dissabtes , Diumenges i festius

dissabtes, Diumenges i festius
8.30

7.15

-

-

-

SEMI DIRECTES (Lloret de Mar - Vidreres - Girona)
7.00 7.30 8.30 9.15 9.45 10.45 11.30 12.45
13.15 14.45 15.30 16.45 17.30 19.00 19.45 21.15
22.45
dissabtes, Diumenges i festius
7.30 9.30 11.30 12.30 13.30 15.30 17.30 18.30
20.30 21.30

9.30

11.30

15.30

17.30

SEMI DIRECTES (Girona - Vidreres - Lloret de Mar )
6.45 7.45 8.15 9.30 10.15 10.45 11.45
12.30 13.45 14.15 16.00 16.45 17.45 18.30
20.00 20.30 22.00
dissabtes, Diumenges i festius

8.30

-

-

10.30 12.30 13.30 14.30 16.30 18.30

19.30 21.30 22.30

-

-

-

-
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Farmàcies de guàrdia
BLANES
Març
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3

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

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

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
Març
8
9
10
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
Dilluns
Dimarts
Dimecres

economia local

30 anys de Karts
blanes - lloret de mar

Karting Club Blanes i Karting
Fórmula de Lloret, amb 30 anys
s’ha convertit en un referent dins
del món del karting a casa nostra.
Té dues instal·lacions, una a
Lloret de Mar dedicada a la temporada d’estiu, i una altra a Blanes que obre durant tot l’any. Ofereix un circuit amb 900 metres de
llargada on dels 6 als 12 anys va
entrenar Pedro Hiltbrand, veí de
Blanes i actual campió d’Europa i
del món.
Amb cotxes amb una potència
d’entre 120 cc i 390 cc, permet la
pràctica del karting a tots el nivells.
Karting Club Blanes està situat
a la Ctra. Nou Accés Costa Brava,
Km 3,4. yy

Go Kars Blanes

Novetat temporada 2017
blanes

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

De a 22 h a 22h (24h)

FARMÀCIA BASTÉ
Camí de l’ Àngel, 22
Tel. 972 371 075
FARMÀCIA CÀNOVES
C. Sant Pere, 76 B
Tel. 972 367 960
FARMÀCIA M. TALLADA
C. Just Marlès, 5
Tel. 972 372 868
FARMÀCIA BORRÀS
C. M. Aurèlia Campmany, 2-4
Tel. 972 377 403
FARMÀCIA LLADÓ
Av. Passaperas, 17-23
Tel. 972 376 412
FARMÀCIA A. MARTÍNEZ
C. Sant Pere, 6
Tel. 972 364 379
FARMÀCIA PERPINYÀ
C. Joan Baptista Lambert, 34
Tel. 972 365 877
FARMÀCIA C. CABAÑAS
Av. Amèrica, 27
Tel. 972 365 798
FARMÀCIA MAZÓ
C. Venècia, 75
Tel. 972 366 155
FARMÀCIA M. CABAÑAS
Av. Just Marlès, 66
Tel. 972 365 796
FARMÀCIA J. MARTÍNEZ
C. Emili Martínez Passapera, 9
Tel. 972 346 187
FARMÀCIA FÀBREGAS
Ctra. de Vidreres, 123-A
Tel. 972 362 206
FARMÀCIA E. TALLADA
Av. Catalunya, 6
Tel. 972 369 303
FARMÀCIA I. ESPINET
C. del Carme, 46
Tel. 972 365 047
FARMÀCIA MASETE
C. Valentí Almirall, 12
Tel. 972 362 371
FARMÀCIA S. MORERA
Av. Josep Pla i Casadevall, 9
Tel. 972 377 525
FARMÀCIA E. GILABERT
C. Comte Ramon Borell, 6-8
Tel. 972 362 689

Asensio Blanes, sempre a
l’avantguarda tecnològica del
món de l’hostaleria, presenta per
aquesta temporada avisadors de
cambrers, clients i taula.
Es tracta d’un sistema revolucionari que permet acabar amb els
crits i sorolls i fa les esperes més
amenes. Només cal prémer un
botó per obtenir una resposta.
Asensio Blanes, està situat al
carrer Racó d’en Portes, 6 de Blanes. yy

Disc avisador de clients i de cambrers

Botiga al carrer
blanes

L’Associació de Botiguers de
Blanes Centre (ABBC) ha organitzat el primer dissabte de març la
Botiga al Carrer d’hivern.
Una cinquantena de parades
van oferir els millors preus de la
temporada amb la qualitat i el servei que caracteritza al comerç de
proximitat.
La Botiga al Carrer de Blanes
es va poder visitar als principals
carrers del centre. La pluja, que
havia fet acte de presència al llarg
de la nit i matinada, va respectar
als botiguers i compradors. yy

Parades del carrer Muralla
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punts de distribució de la marina

ANUNCIS PER PARAULES
Bressol marca Micuna
Amb barana corredera per a un
fàcil accés i dues alçades possibles de somier. Es regala matalàs.
Molt bon estat. Preu 95€.
Tel. 600 768 238.

Conjunt nòrdic per a bressol
Amb interior desmuntable i protectors laterals per a les baranes
del bressol. Bon estat. Preu 35 €.
Tel. 653 998 340.

Bicicleta estàtica “vintage” BH
Vibrotempo. Dels anys ’90. Funciona correctament. Preu 45 €.
Tel. 600 76 82 38.

Venc Honda Scoopy
Honda Scoopy 74 20.000 km.
Preu: 600 € - Tel. 679 44 21 38

Comença a guanyar diners de
manera fàcil. Curs de borsa
Aprèn a interpretar les senyals de
compra i venda. Només 21 hores.
Truca al 972 33 21 39

Tricicle infantil en molt bon estat. Té poc ús. Preu 20 €.
Tel. 600 76 82 38.
Venc moto
Kymco people Gti 2011, 19000km
6 mesos de garantia 1.600 € .
Interessats trucar al 679 442 138.
Venc assecadora
Assecadora d‘evacuació Aspes.
6 kg es ven per no fer-la servir.
95 euros. Tel: 625 27 77 17.

Venc telescopi Pentaflex
80-900 GoTo. Nou per estrenar
Motors per localitzar situació i comandament computeritzat. Preu
225 €. Contacte: 607119563 o
trencosta@hotmail.com

Venc moto liberty
Piaggio liberty 125. 1.100 €. 6 mesos de garantia, consum mínim.
Tel. 679 442 138.

Venc rentadora
Rentadora Haier de 6 kg. 1200 revolucions. Molt poc ús: 120 €
Tel: 625 27 77 17.

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

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

BLANES
1 VERDURES MONTELLS
Plaça Verdures
2	AJUNTAMENT DE BLANES
Passeig de Dintre
3	EVENTIA PRESS
Carrer Esperança
4 PUNT D‘INFORMACIÓ
Plaça Catalunya
5 CAFETERIA BACCHIO
Plaça Theolongo Bacchio
6 XALOC PERFUMERIES
Carrer Ample
7 FERRETERIA MESTRAL
Carrer Raval
8 FAMILY DENT
Carrer de la Fe
9	E.S. SANTA ANNA
Carrer Anselm Clavé
10 CAPRABO
Carrer Lleida
11 FARMÀCIA NARCÍS PUJOL
Plaça Verge del Pilar
12	BIBLIOTECA COMARCAL
Avinguda de Catalunya
13 PASTISSERIA MARINA
Avinguda de Catalunya
14 FARMA SALUT
Avinguda Europa
15	TOTCARN
Avinguda Europa
16	ESCOLA SAFA
Carretera de l‘Estació
17	RÀDIO MARINA
Ca la Guidó
18 FARMÀCIA TURON
Ca la Guidó
19 CIUTAT ESPORTIVA BLANES
Mas Cuní
20 CAPRABO
Carrer Ses Falques
21	E.S. SARAS
Avinguda Europa
22 PASTISSERIA GUTIÉRREZ
Guilleries / Cantonada Ter
23 PASTISSERIA GUTIÉRREZ
Gavarres
24 PASTISSERIA GUTIÉRREZ
Vila de Lloret
25	GALP HOSPITAL
Accés Costa Brava
26	GALP POLÍGON
Carretera de l‘estació
27 PASTISSERIA GUTIÉRREZ
Cristòfol Colom
28 CAPRABO
Cristòfol Colom

LLORET DE MAR
1	AJUNTAMENT DE LLORET
Plaça de la Vila
2 FARMÀCIA JORDI MARTÍNEZ
Carrer Emili Martínez Passapera
3	EL CLIP (Ferblanda)
Carrer Carme
4 PERFUMERIA XALOC
Carrer Sant Pere
5 PEIXATERIA PUJOL
Carrer Vicenç Bou
6 FLORIST. EL MUNDO DE CARMEN
Plaça Lluís Companys
7	MERCAT MUNICIAL
Carrer Sènia del Rabich
8 FOLDER
Carrer Sant Pere
9 COFFEE ‘N CRUNCH
Avinguda Vidreres
10	EL PUNTET
Avinguda Vidreres
11	LLIBRERIA FENALS
Carrer de l‘Actor Pere Codina
12	EL PUNTET
Plaça Esteve Fàbregas i Barri
13 CAPRABO
Avinguda Vila de Blanes
14 FARMÀCIA MARTA BASTÉ
Camí de l‘Àngel
15 CAPRABO
Avinguda Vila de Tossa
16	E.S. FLUID
Avinguda de les Alegries
17	ECOMAT
Avinguda de les Alegries
18 FERRETERIA L‘ESCAIRE
Avinguda Vidreres
19 PASTISSERIA GUTIÉRREZ
Carretera de Blanes a Tossa
20 CAPRABO
Avinguda Vidreres
21 PARIS DEL RIERAL
Josep Pla i Casadevall
22 PdePA
Josep Pla i Casadevall

ENTREVISTA A JORDI SOLIGUER MAS (ARQUITECTE TÈCNIC EXPERT EN L’ARQUITECTURA I L’ASSOCIACIONISME DE LLORET)

“Els infants de la meva època sempre jugàvem fora de
casa i els adults també feien vida al carrer ”
ALMUDENA MONTAÑO

L’arquitectura, la llengua, l’associacionisme i Lloret de Mar són les quatre
passions del lloretenc Jordi Soliguer,
de 67 anys. Ha sigut vuit anys Obrer
Major de l’Obreria de Santa Cristina,
president, secretari i membre de moltes
associacions, entre elles la Fundació
Sant Romà i el Club Marina Casinet,
i ha format part del Consell Municipal
de Cultura, de la Comissió de Festes de
Sant Romà, i del Patronat de Turisme.
Professionalment exerceix d’arquitecte
tècnic, gairebé sempre al seu municipi.
I ara acaba de graduar-se en Llengua
i Literatura Catalanes a la UOC per
perfeccionar la seva escriptura. Fa anys
que escriu articles en diverses revistes i
llibres i és jurat literari. L’any 2010 va
escriure el seu primer llibre: Clau de
Volta. I el proper 7 d’abril presentarà
el seu segon llibre, La plaça petita, on
aprofita els seus records de la infància
per explicar com era Lloret durant els
anys cinquanta i seixanta.
Què recorda del Lloret d’aquells
anys?
Abans la vida es feia al carrer, ara la
vida s’ha individualitzat. Les relacions de veïnatge eren molt maques i
hi havia més confiança.
Creu que ara la gent es reuneix poc?
Sí. Els infants de la meva època sempre jugàvem fora de casa i els adults
també feien vida al carrer: pelaven
patates o pèsols a la porta de casa
seva, i quan anaven a buscar aigua a
la font aprofitaven per xerrar. Ara hi
ha molta gent que no coneix ni als
veïns del costat de casa seva.
Quina és la plaça petita de què parla al seu llibre?
És la plaça que hi ha davant de l’església de Lloret de Mar. Allà hi havia
uns bancs de pedra on els infants hi
passàvem moltes hores xerrant, berenant, jugant a pilota, a bicicleta i
observant.

Quina època viu el moviment associatiu de Lloret de Mar?
Actualment hi ha un bon moviment associatiu. Són molt importants perquè la societat avanci. El
que és necessari és que els joves
s’apuntin. Hem de posar-les a la
seva disposició.
Per què sempre ha estat en associacions?
Sempre m’ha agradat, va amb el
meu caràcter. M’agrada molt relacionar-me amb la gent, debatre. Crec
que les persones podem aportar
molt a la societat.

Jordi Soliguer davant l’església de Lloret de Mar. Foto Almudena Montaño

Què observàveu?
Doncs... des d’un enterrament a un
casament. Qualsevol acte religiós ens
feia aturar el joc i ens quedàvem observant en silenci. Aquell espai també va ser el nostre pavelló d’esports,
el nostre centre cívic i les nostres extraescolars.

Uf! No es podia! En aquells anys la
societat estava dominada per l’Església i per una classe política als quals
no els interessava que la gent conegués gaire coses. No es podia parlar
de res, tot s’havia de sobreentendre.
La societat no volia presses perquè la
gent no avancés.

Quins altres records té d’aquell
lloc?
Recordo que el 2 de febrer, que es commemorava l‘entrada dels nacionals a
Lloret i s‘homenatjava els “caídos por
Dios y por la patria”, es cantava el “Cara
al sol” i tothom aixecava el braç fent el
símbol feixista, però el meu professor
no el va aixecar. Això em va cridar
l‘atenció, però fins uns quants anys
després no vaig entendre per què ni ell
ni alguna altra persona s’abstenien de
fer aquell gest d‘adhesió.

I ara, creu que això ha canviat?
Hi ha coses que sí, però d’altres
malauradament no. En alguns aspectes continuen manant els de sempre.

I per què mai es va atrevir a preguntar-li directament al seu mestre
per què no aplaudia?

El llibre que presentarà el proper
mes l’edita el Club Marina Casinet,
del qual vostè és secretari. Quines
altres activitats organitza l’entitat
al llarg de l’any?
El Club té més de cent socis i cada
any editem un llibre. També organitzem un concurs de pintura ràpida,
una festa amb un sopar, conferències, excursions per l’entorn, festivals
infantils, concerts... són activitats
obertes a tothom.

Vostè ha sigut Obrer Major de
l’Obreria de Santa Cristina. Què
significa per un lloretenc ser Obrer
Major?
És molt satisfactori i emotiu. Vaig viure moments molt macos. És un acte
de servei i una responsabilitat molt
gran perquè és l’entitat més antiga de
Lloret i s’han de mantenir algunes de
les seves tradicions. Jo vaig ser Obrer
Major vuit anys: del 1998 al 2006.
I després va deixar pas a les noves
generacions.
Jo hi crec molt en el jovent, perquè
sense ells no continuarà res. Sempre
he intentat que els joves entrin a les
associacions i s’il·lusionin.
I ho ha aconseguit?
Crec que sí. Els joves són menys
constants, ja se sap, però quan els expliques curiositats i els engresques,
pots aconseguir animar-los. Quan
es coneix una cosa, s’estima, i quan
s‘estima, es defensa.

La seva professió l’ha portat a
interessar-se per l’arquitectura
autòctona, sobretot per les cases
indianes de Lloret.
Per què?
M’agrada molt la història de les cases dels indians i he fet molts escrits
i conferències sobre aquest tema
per posar en valor aquest patrimoni
arquitectònic. Hi ha molts elements
d’aquelles cases que s’han perdut,
però encara podem preservar moltes coses.
Com?
Ajudant els propietaris d’aquestes
cases. Es podria fer una normativa perquè no paguessin impostos,
i que cada tres anys rebessin una
subvenció econòmica per mantenir
els habitatges perfectes.
Ja ha fet la proposta a l’Ajuntament?
Sí.
I què li han dit?
Ho he explicat als polítics i també als tècnics, però de moment no
m’han fet cas. Espero que algun dia
vegin la importància que té conservar el nostre patrimoni en bon
estat. yy

La nissaga dels Soliguer i la plaça petita

La plaça petita on Jordi Soliguer va passar gran part de la seva infància. Foto A. M.

És molt curiós que cinc generacions
de la nissaga dels Soliguer s’han dedicat a l’arquitectura i a la construcció al
municipi de Lloret de Mar.

va titular en arquitectura tècnica l’any
1970. Tant el seu avi com el seu pare
van ser contractistes i la seva filla ja
treballa d’arquitecta.

El primer Soliguer va arribar a Lloret l‘any 1800 i era mestre d‘obra. “El
meu besavi va construir la cúpula de
l’Església de Lloret, el cementiri, les
defenses de l’Ajuntament per protegir-lo dels temporals, l’ampliació de
Sant Pere del Bosc i va muntar el monument a l’Àngel, a més de col·laborar
amb grans arquitectes de Barcelona”,
explica orgullós Jordi Soliguer, qui es

Quan li preguntes a Jordi Soliguer
quin treball li ha fet més il·lusió realitzar, contesta ràpidament “la remodelació, fa 15 anys, de la cúpula de l’Església que va construir el meu besavi”,
apunta. I m’explica anècdotes romàntiques d’aquella construcció: “La
cúpula la va encarregar i pagar un
lloretenc que va fer fortuna a Cuba i li
va dedicar a la seva dona, també filla
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de Lloret, que va morir jove. Ell mai
va tornar de les Amèriques.”
Precisament la cúpula de l‘Església
està situada davant la plaça on Jordi Soliguer va passar gran part de la
seva infància i a la qual li ha dedicat
el seu darrer llibre La plaça petita. “És
un llibre que repassa la història de
Lloret a través de la meva infància,
però també vol ser un homenatge a
l’amistat, sobretot a aquells que ens
trobàvem a la plaça. Tres d’aquells
nens continuem l’amistat seixanta
anys després”. yy

