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25è aniversari
El Puntet de Lloret de Mar ha
organitzat diversos actes per a
commemorar els seus primers
25 anys d’història. La gran novetat, va ser la posada en marxa
del “Room escape”.

Dia de Gàmbia
Les quatre obreres 2017. Foto M.A. Comas

Les obreres de Santa Cristina d’aquest any són Mar Cassany, Laia Clos, Marina Garcia i Ariadna Saladrigas.
El 12 de març durant l’Aplec dels Perdons es va fer el relleu amb les obreres de l’any anterior. A més de protagonitzar el Ball de Plaça del 24 de juliol, participaran en activitats de l’Obreria durant tot l’any.
Més informació a la pàgina 4

Plató de
televisió
Blanes ha acollit durant quatre dies
el programa de TV3 Divendres. Hi
va haver focs artificials, una entrevista a en Falet, catifes, havaneres, una
visita al Jardí Botànic Marimurtra…
Pàg. 22

Les autoritats gambianes amb Miquel Lupiáñez. Foto Yoyo

Blanes ha acollit la celebració del Dia Nacional de Gàmbia que
ha commemorat el 52è aniversari de la independència d’aquest
país. Actualment 584 veïns de Blanes són gambians. L’any 2011
eren 841. Pàg. 11

turisme - Pàg. 5

Sol i Platja
Vestits de paper i catifes rodejats de càmeres. Foto Yoyo

Lloret de Mar, Salou, Benidorm, San Bartolomé de Tiraja, Torremolinos, Calvià,
Adeje i Arona han signat a la seu de l’Organització Mundial del Turisme a
Madrid, la Declaració per una aliança de municipis de sol i platja.
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Mes del Peix Blau a Blanes

L’Editorial
Multes de 300 euros
És evident que els radars mòbils tenen una funció de prevenció d’accidents per mitjà de la “pacificació” del trànsit.
També és veritat que de rebot tenen una utilitat recaptatòria. Segons
el diari Ara, gràcies als radars, a Catalunya en cinc anys s’han posat uns 4 milions de multes amb un import de 253,7 milions d’euros.
Molts ajuntaments es van equipar amb radars mòbils que usen per
desanimar als “fitipaldis” que acceleren perillosament en qualsevol
tros de via una mica recte.
Resulta molt apropiat per controlar llocs perillosos com els trams de
carreteres que travessen les poblacions, com la NII a Calella i Pineda
o la GI-682 a Lloret de Mar.
En canvi hi ha carreteres amb altres característiques que potser no
justificarien una limitació tan dràstica. Trams sense contacte directe amb teixit urbà, amb bona amplada i sense giragonses fan creure
als conductors que poden circular a una velocitat més apropiada a la
carretera, com per exemple la d’Accés a la Costa Brava, al seu pas per
Blanes, entre l’antiga SAFA i la rodona dels focs.
Els afectats per les sancions de 300 € imposades per l’Ajuntament
de Blanes als conductors caçats pel radar mòbil, que superaven els
70 km hora en aquest tram (limitat a 50 km), segurament pensen
que el radar era aquí exclusivament per ajudar al necessitat pressupost municipal. yy
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La presentació es va fer a la Confraria de Pescadors. Foto Yoyo
blanes

Blanes consolida la seva tradició de cuina marinera amb les
Primeres Jornades Gastronòmiques Mes del Peix Blau. Es fan
de l’1 al 30 d’abril i completen les
dues altres jornades gastronòmiques que hi haurà al llarg de l’any.
El Mes de la Gamba al maig i el
Mes del Suquet de Peix a l’octubre, segons destaca la regidora de
Promoció Econòmica i Turisme,
Dafne Galvany.
Hi participen 14 restaurants.
Cada establiment ofereix diferents tipus de menús i propostes
on el peix blau és el principal protagonista, completat amb productes gastronòmics blanencs com
ara, cava, mel, verdures o cervesa.

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

Les propostes gastronòmiques
no només són per dinar, sinó

també per fer un vermut a base
de sardines, seitons o sonsos, per
exemple. També hi ha elaborades composicions per satisfer els
paladars més exigents, o bé plats
únics que els amants de la cuina
marinera podran triar entre un
munt d’ofertes a preus que van des
dels 6 € la més assequible, fins als
27 € la més completa.
Els 14 restaurants participants
amb els respectius xefs són Ca la
Luci, Alicia Alonso; Can Borrell,
Manel Vegas; Cava Nit, Mònica
Alemany; Damajuana, Rodrigo López; Juanma, Juan Manuel Martínez; Kiku, del xef Kiku;
L’Hivernacle, Eudys Gregorio; La
Balma, Toni Marin; La Taverna
de n’Esteve, Esteve Burcet; Mar i
Cel, Acacia Caballero; Melangies,
Manel de Clascà; Racó de Sa Palomera, Inés Pascual; Sentits, Òs-

car Vilà i Guillem Gallego; i Va de
Catas, Alberto Mora.
A banda dels díptics, on es recull el llistat i menús de cadascun
dels restaurants, com a material
de promoció s’han editat 80 davantals amb la serigrafia de les
jornades gastronòmiques que es
repartiran perquè els duguin els
cuiners i els cambrers.
La iniciativa compta amb el
suport del Patronat de Turisme
Girona Costa Brava, així com
d’institucions i empreses de la
zona: la Confraria de Pescadors,
el Jardí Botànic Marimurtra, la
Cooperativa Conca de la Tordera, El Banyonet, els caves Laviret
i Ses Vernes, cervesa Popaire, l’escumós Coral Marine Sea Drink i
l’Arxiu Municipal de Blanes. yy
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Els Jardins de Santa Clotilde, al Watch 2018
mar) sense perdre, però, l’autonomia formal de l’espai.

lloret de mar

Els Jardins de Santa Clotilde de Lloret de Mar, elements
patrimonials de gran valor del
municipi, han estat inclosos en el
programa Watch 2018, del World
Monuments Fund (WMF). Ser
inclòs a la llista Watch significa
rebre una atenció internacional
que ha de facilitar la conservació
i preservació dels monuments patrimonials.

Els Jardins de Santa Clotilde
van néixer fruit de la determinació del marquès de Roviralta, Raül
Roviralta i Astoul, que l’any 1918
va comprar uns terrenys a la zona
de la Boadella, amb la intenció de
construir-hi una propietat aïllada
en contacte amb la natura i oberta
al mar. L’any 1919, Raül Roviralta
va encarregar el projecte dels jardins a Nicolau Rubió i Tudurí.

«El marquès de Roviralta
va comprar la finca de la
Boadella l’any 1918»
La directora de Patrimoni Cultural de l’Ajuntament de Lloret,
Anna Fuentes, ha anunciat que
la subvenció que atorgui aquesta
fundació ha de servir per a construir una nova entrada d’accés al
recinte. Actualment els Jardins
de Santa Clotilde són un dels elements patrimonials més visitats de
Lloret i per Fuentes “cal dotar-los
d’una nova entrada que els dignifiqui i faciliti la seva accessibilitat”.
Actualment, l’accés als Jardins de
Santa Clotilde, ha explicat Fuentes,
“es fa a través d’una rampa molt
costeruda difícil de sortejar per alguns dels seus usuaris i l’accés dels
vehicles es fa, sovint, molt difícil”.

«Els Jardins són de propietat
municipal des del 1997»

Jardins de Santa Clotilde. Foto M.A. Comas

La Fundació World Monument
Watch concretarà la quantitat de
l’ajuda que atorgarà a Lloret per a
la realització d’aquest projecte la
propera tardor.
El regidor de Cultura de Lloret,
Albert Robert, ha valorat de forma
positiva “que ens hagin acceptat la
petició ja que la inclusió en aquest
llistat atorga una valuosa oportunitat per a promoure els espais de

forma local i internacional, treballar per aconseguir una millor
protecció i conscienciar la població de la importància de mantenir
i conservar el patrimoni històric i
cultural”.
Els Jardins de Santa Clotilde
són considerats l‘exemple i paradigma de jardí noucentista. Dissenyats a la manera dels antics
jardins, suaus i al mateix temps

austers del Renaixement italià, els
va projectar l’arquitecte Nicolau
Rubió i Tudurí, que els va dissenyar de manera que s‘adaptessin
perfectament a l’orografia d’un
terreny veritablement difícil. El
disseny parteix d’uns eixos visuals
que marquen les línies arquitectòniques utilitzant cortines d’arbres.
D‘aquesta manera aconsegueix
una continuïtat entre el jardí i la
natura del voltant (fins i tot amb el

A l‘octubre de 1972, els Jardins de Santa Clotilde van ser
declarats Paratge Pintoresc pel
Govern espanyol i, l’any 1994, van
ser declarats Bé Cultural d’Interès Nacional per la Generalitat de
Catalunya en la categoria de Jardí
Històric.
L’any 1997, els Jardins de Santa
Clotilde, després d’un llarg procés que comença el 1990 i acaba
el 1997, van ser cedits a l’Ajuntament de Lloret com a conseqüència de l‘aplicació de la legislació
urbanística. yy
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Presenten les noves obreres
de Santa Cristina

Les quatre obreres 2017. Foto M.A. Comas
cristina manchado - lloret

Les obreres d’aquest 2017 són
la Mar Cassany, la Laia Clos, la
Marina Garcia i l’Ariadna Saladrigas. El 12 de març, durant l’Aplec
dels Perdons, es va fer el relleu
amb les obreres de l’any anterior.
Les protagonistes
“És emocionant al pensar que
podré compartir el Ball de Plaça
de la mà de la meva mare. És un
fet que mai hagués imaginat que
hagués pogut fer”, explica la primera obrera Mar Cassany. El ballador, serà en Toni David Xapellí,
amic des de la infància.
La Laia Clos diu que “era un
somni que tenia des de ben petita.
Sempre m’havia fet molta il·lusió
imaginar-me ballar a la plaça de
gran i ser nomenada obrera, perquè és un acte molt important”. El
seu acompanyant durant la festa
serà el seu cosí Marc Clos.

«Les obreres 2017 són Mar
Cassany, Laia Clos, Marina
Garcia i Ariadna Saladrigas»
La tercera obrera, Marina Garcia, explica que “quan vaig fer els
16 anys vaig començar a escriure
la carta. (ara en té 22) A part, vaig
poder viure aquesta experiència
amb la meva germana, perquè
també ella el va ballar. Això em va
motivar encara més”. El seu ballador és en Sergi Chinchilla.

i només elles quatre han estat les
escollides.
“De les 35 cartes rebudes, la
Junta de l’Obreria, en votació secreta, ha escollit les quatre obreres
com cada any”, comenta Arseni
Frigola, obrer major de l’Obreria
de Santa Cristina.
L’esperat Aplec dels Perdons
va començar amb un concert dissabte a la nit. Diumenge a les 9 es
posava en marxa la caminada fins
a l’ermita de Santa Cristina. Un
cop al paratge, hi va haver la missa i el canvi d’obreres. Al migdia,
es va fer l’arrossada popular, on les
protagonistes del dia i l’Obrer Major són els encarregats de llençar
l’arròs a la paella que confecciona
el Xino-Xano. Per completar la
jornada, els assistents van poder
gaudir de sardanes tant al migdia
com a la tarda gràcies a la cobla de
La Principal d’Olot. Santa Cristina es va omplir de gom a gom de
lloretencs i lloretenques disposats
a mantenir viva una de les tradicions més arrelades al municipi.
Tot i que l’activitat més coneguda és el Ball de Plaça, les obreres han de realitzar altres tasques
durant l’any, “no només és el Ball
de Plaça, sinó que les obreres estan al servei de l’Obreria l’any que
són escollides. Això significa assistir a tots els actes que organitza

“El meu ballador és el meu cosí,
en Xavi Sagalés. Des de ben petits ja
ballàvem el Ball de Plaça quan toca
el torn on surten tots els nens. Sempre havia desitjat poder-lo ballar
amb ell en un futur”, conclou l’Ariadna com a quarta obrera.
Aquest any, han sigut 35 les cartes rebudes a l’Obreria de les noies
entre 16 i 22 anys, edat compresa
per poder ballar el Ball de Plaça,

L’arròs del Xino-Xano. Foto M.A. Comas

l’Obreria, tenir cura de l’ermita i en
tot allò que l’Obreria cregui convenient”, assegura Frigola.

«35 noies de 16 a 22 anys
han optat enguany a ser una
de les quatre obreres»
El Ball de Plaça
Segons diu la tradició, en èpoques en què la costa catalana era
atacada per musulmans i barbarescos, arribà a Lloret un àrab, jove
i ric, que s’enamorà, perdudament,
d’una donzella cristiana de la vila.
El jove va utilitzar diferents
estratègies per convèncer la noia
perquè s’hi casés; però la noia, a
causa de les diferències religioses,
el rebutjava. Finalment, un dia de
ballades, l’àrab es presentà davant
la multitud vestit amb les seves millors gales. S’adreçà a la donzella i li
oferí un gerret de vidre (almorratxa) ple d’aigua d’olor. La noia, indignada per l’atreviment, prengué
el gerret i el va rebotir a terra, on
es feu miques.
El musulmà, avergonyit, tornà
a l’Àfrica i la noia, trista, es tancà
en un convent.
La cita, el proper 24 de juliol,
diada de Santa Cristina. yy
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Aliança de municipis de sol i platja
nen un perfil menys estacional.

lloret de mar

Aquest mes de març hi ha hagut una trobada a la seu de l’OMT
(Organització Mundial del Turisme) de Madrid per signar la
Declaració per una Aliança de
Municipis de Sol i Platja. Hi han
participat delegacions de Lloret de
Mar, Salou, Benidorm, San Bartolomé de Tiraja, Torremolinos,
Calvià, Adeje i Arona. També han
assistit a l’acte el director executiu de l’OMT, Carlos Vogeler, i el
president de la Confederació Espanyola d’Hotels i Allotjaments
Turístics, Joan Molas.

Jordi Sais, regidor delegat
de Turisme de Lloret de Mar, ha
fet referència als anys de treball
conjunt que l’entitat de promoció turística Lloret Turisme porta realitzant conjuntament amb
l’Ajuntament i el sector privat per
la modernització i especialització
de la destinació: “L’aliança signada amb aquests municipis, que
també tenen una llarga i dilatada
experiència turística, serà de gran
ajuda per intercanviar experiències i concretar accions que permetin donar visibilitat i afrontar
les mateixes problemàtiques”.

«Les vuit destinacions
sumen 10,5 milions de
viatgers»
Les vuit destinacions que han
signat l’aliança representen per si
soles, amb 10,5 milions de viatgers, més del 10 % dels quasi 100
milions de moviments turístics registrats a l’Estat espanyol el 2016; i
el 16,5 % dels 330 milions de pernoctacions (el 50 % en destinacions de sol i platja).
Aquesta aliança pel reposicionament del turisme de sol i platja
neix amb l’objectiu d’analitzar i
posar en comú els reptes que tenen com a destinacions, intercan-

L’Aliança es va segellar a Madrid. Foto Lloret Turisme

viar experiències i coneixements
de la seva singularitat, proposar
estratègies comunes de com impulsar la modernització del sector
turístic i també de reivindicar-se
com una aliança de referència davant de les administracions regionals, de l’Estat espanyol i d’Europa
en els seus reptes comuns i en la
reclamació de finançament econòmic per a poder abordar-los.
Els responsables polítics de

les vuit ciutats comparteixen una
opinió, que és que el desenvolupament i impuls de les destinacions
de “sol i platja” necessiten un major
grau d’especialització de l’oferta per
aconseguir atraure més segments
de preferències i motivacions i per
oferir unes vacances en les quals es
combini el sol i platja amb altres
activitats i experiències.
Com a reptes immediats, es
planteja la millora de la qualitat

urbana i mediambiental de les
seves respectives ciutats, l’impuls
d’una oferta amb alts nivells de
professionalitat en totes les activitats turístiques, la configuració
d’una oferta amb serveis complementaris i la lluita contra l’estacionalitat turística incrementant el
valor de l’oferta en els mesos d’hivern a través de l’especialització i
diferenciació de les destinacions
amb uns segments de turistes com
l’esportiu o el de reunions que te-

«L’aliança permetrà
intercanviar experiències
i concretar accions per
afrontar les mateixes
problemàtiques»
En el terreny de les reivindicacions, l’aliança destaca les limitacions pressupostàries a les quals
les té abocades l’actual sistema
de finançament dels municipis
turístics, que es considera insuficient per fer front a la prestació
de serveis que necessiten unes
poblacions que es poden arribar
a quadruplicar estacionalment. yy
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El primer pla contra la pobresa energètica
- Gas Natural Fenosa és la primera energètica espanyola a desenvolupar un pla per pal·liar la vulnerabilitat. En total, invertirà 4,5 milions d‘euros anuals.
- La companyia compta amb més de 400 acords bilaterals amb administracions de tot Espanya, que han permès protegir el
97% dels clients a Catalunya.
reportatge

La pobresa és la situació socioeconòmica per la qual la població no pot accedir o disposar dels
recursos necessaris per satisfer les
seves necessitats físiques o psíquiques bàsiques. Entre les seves
manifestacions s‘inclouen la fam,
la malnutrició, l‘accés limitat a
l‘educació o als altres serveis bàsics, com la llum, el gas o l‘aigua.
Aquest últim vessant és el que
anomenem pobresa energètica.
A Espanya, cada vegada és
més gran la preocupació per la
protecció de les llars en situació
vulnerable. Segons el III Estudi
de pobresa energètica de l‘Associació de Ciències Ambientals
(ACA), 5,1 milions de persones

a Espanya, l’11% de les llars, són
incapaços de mantenir el seu habitatge a una temperatura adequada
a l‘hivern.
Davant aquesta problemàtica,
Gas Natural Fenosa ha posat en
marxa a Espanya un Pla de Vulnerabilitat energètica per tal d‘intensificar les actuacions que ja venia
realitzant, sistematitzar la gestió
dels clients més vulnerables, així
com reforçar la col·laboració amb
les entitats del tercer sector i les
administracions públiques. El pla,
que preveu més de 20 mesures,
tant operatives com socials, és
el primer desenvolupat per una
energètica espanyola i preveu una
inversió de 4,5 milions d‘euros
anuals.

La Fundació Gas Natural Fenosa, clau en el projecte
La Fundació Gas Natural Fenosa ha reorientat la seva activitat per donar més pes a les iniciatives socials, especialment les
dirigides a pal·liar la vulnerabilitat energètica. En col·laboració
amb diverses entitats sense ànim
de lucre, la Fundació treballarà
per buscar alternatives que trobin
mesures per ajudar a persones
afectades per la pobresa energètica.
La Fundació Gas Natural Fenosa ha creat una Escola d‘Energia Social amb l‘objectiu d‘assessorar i formar treballadors de
les entitats del tercer sector i al
personal dels serveis socials municipals en eficiència energètica.
També desenvolupa una iniciativa de rehabilitació energètica d‘habitatges de col·lectius
vulnerables. Per a això, l‘entitat està realitzant un estudi per
determinar quins components i
mesures de realitzar un habitatge
per reduir al màxim el consum.
Un cop obtinguts els resultats, la
Fundació Gas Natural Fenosa impulsarà la signatura de convenis
de col·laboració amb les administracions públiques o amb els
propietaris dels habitatges perquè
implementin aquestes mesures de
rehabilitació i eficiència energètica i que les famílies vulnerables
puguin reduir el seu consum.
Així mateix, la Fundació Gas
Natural Fenosa ha posat en marxa també un programa de volun-

tariat corporatiu orientat al col·
lectiu vulnerable. Un programa,
que es desenvolupa en col·laboració amb diferents entitats i que
inclou l‘assessorament per part
d‘empleats voluntaris de la companyia energètica, que destina
part del seu temps a l‘atenció de
persones vulnerables a la recerca
de la millor solució per a cada situació particular.

La companyia ha creat el
telèfon gratuït
900 72 49 00 per atendre
els clients vulnerables
Proactius davant la
pobresa energètica
Gas Natural Fenosa ha desenvolupat des de sempre una
política proactiva contra la pobresa energètica. La companyia
ha impulsat més de 400 acords
bilaterals amb administracions
de tot Espanya, gràcies als quals
el 97% dels clients a Catalunya
de Gas Natural Fenosa estan
protegits davant de situacions
de vulnerabilitat. Fins a la data,
aquestes administracions locals
han informat a la companyia de
l‘existència de més de 12.000 domicilis de clients vulnerables als
quals no se‘ls ha interromput el
subministrament.
Contingut elaborat amb la informació de Gas Natural Fenosa.

Mesures d’actuació per a clients vulnerables
La companyia ha posat en
marxa una Unitat d’Atenció a la
Vulnerabilitat amb l’objectiu de
fer un seguiment de tots aquells
casos de clients que puguin trobar-se en situació vulnerable.
Al costat d’aquesta unitat, la
companyia ha creat un Grup de
Gestió de Col·lectius Especials.
D’aquesta manera, Gas Natural
Fenosa compta, des de gener
de 2017, amb un equip d’aproximadament 60 persones dedicades a l’atenció de ciutadans
vulnerables.
Així mateix, la companyia
ha activat una línia telefònica
gratuïta per atendre clients en

situació de vulnerabilitat (900
72 49 00). En aquesta línia, disponible 24 hores al dia i tots els
dies de la setmana, els agents
proporcionen
assessorament
a l’usuari segons les seves necessitats energètiques, revisant
cada cas detingudament i resolent qualsevol tipus de dubte.
Els clients vulnerables de
Gas Natural Fenosa, a més de
tenir garantit el subministrament energètic, disposen també
de diverses eines per a la seva
ajuda, com ara que la companyia ha flexibilitzat el pagament
dels rebuts, podent fraccionar
el pagament i oferint als clients

les quotes que millor s’adaptin a
les seves possibilitats, sense cap
quota inicial i sense cap tipus
d’interès.
La companyia ha reforçat
també les comunicacions amb
els clients. Informa 7 vegades
als clients, a través de cartes
i telèfon, abans de procedir a
la sol·licitud d’interrupció de
subministrament. Així, des de
la primera carta de devolució
bancària fins que la companyia
sol·licita la interrupció de subministrament transcorren 140
dies (prop de 5 mesos), molt per
sobre del que marca la legislació vigent.
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Present i futur de la Tordera
blanes

La Tordera no està morta,
però cal treballar amb visió de
conca per millorar-la i preservar-la. Aquesta és l’opinió dels dos
ponents en un acte organitzat per
la CUP de Blanes amb el títol de
“Qui ha matat la Tordera?”
Pel biòleg Enric Badosa, la
Tordera no està morta i aquests
darrers anys hi ha hagut una certa
millora, “abans el riu baixava de
color verd o vermell segons amb
quins tints treballessin les empreses. No hi havia peixos i això ha
millorat molt. Tenim motius per
a ser optimistes però hi ha moltes
coses per fer”.

Per Noemí Pineda, llicenciada
en ciències ambientals i com Badosa membre de la Plataforma Preservem el litoral del Maresme, el món
local ha de liderar les iniciatives de
millora treballant a nivell de conca
i no poble a poble. “Jo no crec que
la Tordera sigui morta. Si ho fos, ja
no tindria sentit la lluita per millorar-la. La visió ha de ser de conca
encara que després s’actuï per solucionar problemàtiques més locals”.
Per Badosa, el problema del
riu és la quantitat d’aigua que baixa. “El riu porta massa poca aigua
pel que hauria de ser. Està sobreexplotat des de la mateixa capçalera. La manca d’aigua perjudica

la flora i la fauna. També cal tenir
en compte les infraestructures que
creuen el riu, que no ajuden gens”.
Per Pineda, caldria replantejar
els usos per caminar cap a la sostenibilitat ambiental i econòmica. “Per parlar de futur, s’han de
qüestionar els usos que hi ha actualment. En cas contrari, es parteix
d’una base molt prefixada”.
L’acte s’ha organitzat en ple debat sobre la legalització o no d’una
sèrie de càmpings que han agafat
terrenys agrícoles per ampliar les
seves instal·lacions. La CUP defensa
que aquestes practiques no es poden legalitzar de cap manera. yy

La xerrada es va fer a la Sala de Plens. Foto Yoyo

												

(Contingut elaborat amb la informació de La Caixa)

CaixaBank obre a la ciutat de Blanes una oficina
del nou model Store
• CaixaBank reforça el seu posicionament a la Selva i a les comarques gironines. L’entitat posa en valor el seu lideratge en innovació
amb una oficina que prioritza la transparència i proximitat per donar resposta als comportaments i necessitats dels clients.
• L’oficina està ubicada en ple centre de la ciutat, al carrer Joaquim Ruyra, 65.
• La sucursal de Blanes és la setena del nou model de CaixaBank a les comarques gironines.
es comparteixen continguts
entre ambdós, augmentant
la proximitat entre ells.
Així mateix, per a l’atenció
personalitzada i especialitzada que requereixen els
clients de Banca Premier i
Banca Privada, l’oficina disposa de zones diferenciades
que permeten una major privacitat.
Reconeixement amb el
Premi DEC al millor projecte de Customer Journey
Blanes, 23 de març de 2017
CaixaBank va obrir, ahir dimarts 22 de març al centre
de Blanes, una oficina del
seu innovador model Store,
amb l’objectiu de reforçar el
seu posicionament a la ciutat.
L’entitat financera està estenent per tot el territori espanyol el nou model d’atenció
personal que es va iniciar el
2013 amb les oficines A de
l’entitat. CaixaBank té avui
86 oficines d’aquest model a
Espanya (25 A i 61 Store), fet
que consolida l’entitat com
un referent en innovació i en
qualitat de servei.
A les comarques gironines
CaixaBank disposa de set

oficines nou model: dues
oficines A –a Santa Clara a
Girona ciutat i a plaça de la
Palmera a Figueres– i de cinc
oficines Store a Banyoles,
Olot, Puigcerdà, Palamós i
Blanes.
Les oficines Store pretenen
donar resposta als comportaments i necessitats dels
clients actuals i aproximar-se
al món del comerç “retail”,
tot millorant l’experiència de
compra del client dins de
l’oficina. “L’estètica de l’oficina és completament diferent a la convencional, de la
mateixa manera que també
canvia la relació entre els treballadors i els clients, als qui
donem tot el protagonisme”,

comenta Jaume Masana, director territorial de CaixaBank
a Catalunya.
La Store Blanes disposa
d’una superfície aproximada
de 450 m2. Compta amb 9
empleats i es gestionen prop
de 5.600 clients.
Innovació, transparència i
proximitat
CaixaBank aspira amb aquest
nou model d’oficina a reforçar
el vincle i la proximitat amb
els seus clients de Banca de
Particulars, Banca Premier
i Privada i Negocis mitjançant un nou model de relació
que fomenta la innovació, la
transparència i la proximitat.

En aquest nou model d’oficina Store es potencia l’atenció personal i la gestió de
l’autoservei;
s’acompanya
i ajuda al client en l’ús dels
caixers d’última generació
situats a l’oficina i en l’ús
dels dispositius amb accés
a Línia Oberta per a que els
empleats se centrin en la
gestió de les operacions de
valor. En aquest sentit, els
clients reben la benvinguda
a l’entrada de l’oficina per
part d’un empleat que els
guia en funció de les seves
necessitats.
A més, l’eliminació de les
barreres físiques permet millorar la transparència en la
relació client/empleat, ja que

Les oficines Store són una
passa endavant en l’estratègia d’innovació de CaixaBank, reconeguda a nivell
internacional com una de les
entitats líders en l’aplicació
de les noves tecnologies en
els serveis financers.
El projecte d’oficines Store
ha estat guardonat amb el
Premi DEC al Millor Projecte
de Customer Journey lliurat
per l’Associació per al Desenvolupament de l’Experiència
de Client (DEC). Aquest premi ressalta l’experiència diferencial que viuen els clients
de les oficines Store i que
reforça els principis i valors
de proximitat, transparència,
confiança, qualitat i compromís social de CaixaBank.

abril DE 2017
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Blanes, capital de la literatura catalana
té com a punt de partida l‘exili
cap a França del president Lluís
Companys el febrer del 1939.

la crònica - joan ferrer

Montserrat Roig, Maria Antònia Oliver, Carme Riera, Jaume
Cabré, Maria Mercè Roca, Vinyet
Panyella, Josep Maria Fonalleras, Jordi Arbonès… Són només
alguns dels noms d’autors consagrats de la literatura catalana que
es van presentar als Premis Recvll
de Blanes quan iniciaven la seva
carrera i van resultar premiats
quan pràcticament ningú no els
coneixia.

En altres categories, el jurat
ha guardonat Natzaret Romero
amb el premi Retrat Literari per
plasmar sobre el paper la figura
de la periodista Irene Polo.
El premi de Poesia ha viatjat
al Baix Empordà amb El bram
dels dies, un text de la filòloga
de Sant Feliu de Guíxols Àngels
Ribas. El premi de Conte Infantil Joan Petit ha recaigut en Ruth
Tormo.

La descoberta de nous valors
de la literatura catalana és una
de les principals característiques
d’uns premis reconeguts arreu
dels Països Catalans des de fa més
de cinc dècades.
Enguany, els premis han estrenat president del jurat, Vicenç Villatoro, un vell conegut dels Recvll.
Segons explicava ell mateix, “he
fet tots els papers de l’auca. Em
vaig presentar i no vaig guanyar,
posteriorment em vaig emportar
un premi, també he assistit a la
festa en diverses ocasions pel meu
càrrec institucional i ara hi soc
com a president del jurat”.
Enguany s’ha consolidat la
gran novetat del 2016. Els premis
s’han lliurat en un acte obert a tothom al Teatre Municipal. L’assis-

Malgrat que els Recvll tenen
sis categories enguany el jurat
només n‘ha premiades cinc ja que
s‘ha decidit deixar desert el premi
Periodisme.

Els cinc guanyadors d’aquest 2017. Foto Yoyo

tència ha estat més nombrosa en
aquesta edició que en la passada,
el que suposa que la proposta va
arrelant entre els no habituals.
Tot un encert, la lectura de
fragments de les obres guanyadores amb la col·laboració de l’Oficina de Català. La cerimònia va
començar amb una emotiva intervenció del jove actor Quim Bautista, que va recitar un fragment
del Jo confesso, de Jaume Cabré.
També va intervenir la Cobla del

Col·legi Santa Maria.

Premis

Com a activitats paral·leles, es
va poder visitar a Casa Oms, l’exposició “Dinars de Recvll abans
dels Premis” i es va representar
Nebraska, obra guanyadora del
Premi de Teatre el 2012.

La figuerenca Montserrat Segura s‘emporta el premi Recvll de
Narrativa amb l‘obra El contracte
Wong. El premi està valorat amb
2.500 euros i sortirà publicat amb
el patrocini de Ràdio Marina.

En aquest sentit, el president
del jurat ha destacat que caldrà
fer una certa reflexió interna per
intentar explicar millor les bases
del concurs, per tal de definir bé
el què es busca en els premis de
Periodisme i Retrat Literari.

Si parlem de números, 150
obres, 8.200 euros en premis i entre els guanyadors, quatre dones i
un home. Totes les obres guanyadores es publiquen.

Els Recvll també han premiat
l‘escriptor i historiador de Terrassa
Eloi Falguera amb el premi teatre,
dotat amb 2.000 euros. Falguera
ha presentat l‘obra El traspàs, que

Després de l’acte oficial de
lliurament de premis, la festa va
continuar amb un dinar molt literari on hi van assistir 130 persones. yy
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(Contingut elaborat amb la informació d’Editorial Gregal)

Blanes vist de prop
comerços, empreses i associacions
d’explicar la seva història, la seva
trajectòria, records o curiositats.

blanes

Blanes vist de prop és el títol
d’un llibre impulsat per l’Editorial
Gregal que té la voluntat de donar a
conèixer la vila de Blanes des d’una
gran varietat de perspectives. Així,
a més d’estudiar la seva geografia, història, cultura o urbanisme,
dóna l’oportunitat als diferents

Foto Editorial Gregal

Aquesta és una mirada nova i
diferent que permet valorar el testimoni en primera persona de bona
part dels protagonistes de l’activitat
econòmica i social de Blanes.

tiu i urbanístic, els serveis quotidians i socials de primera necessitat,
les festes i tradicions populars, el
món associatiu, l’activitat agrícola
i pesquera, la industrial, la comercial i artesanal, el turisme, una ruta
pel món literari i de la comunicació
i, finalment, uns apunts sobre personalitats rellevants de la vila.

Concretament, el llibre es
publicarà el mes de juliol amb
l’avinentesa de la Festa Major.
Constarà d’uns 12 capítols de gran
diversitat temàtica: el territori, la
seva història, el patrimoni col·lec-

Si tens ganes de col·laborar en
aquest projecte no dubtis a posar-te en contacte amb l’Editorial
Gregal a través del següent correu:
promocio@gregal.cat, o trucant
al 972 85 96 71 / 626 41 94 53.

Foto Editorial Gregal

Foto Editorial Gregal

Foto Editorial Gregal
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Dia Nacional de Gàmbia a Blanes
ocupava la primera posició pel
que fa al llistat de ciutadans d’origen estranger residents al municipi, amb un total de 841 persones.
Actualment són 584 persones i el
Marroc continua sent des de fa sis
anys el país d’on provenen més
persones immigrades, seguit per
Gàmbia, Romania, Itàlia, Rússia,
Senegal i Uruguai.

blanes

Blanes ha acollit la celebració
del Dia Nacional de Gàmbia que
ha commemorat el 52è aniversari
de la independència d’aquest país.
L’acte institucional ha tingut lloc
a la Sala de Plens de l’Ajuntament
de Blanes i l’ha presidit l’alcalde
del municipi, Miquel Lupiáñez,
acompanyat de l’ambaixador de
Gàmbia a l’Estat espanyol, Lang
Yabou.

«Blanes ha desenvolupat
diversos projectes de
cooperació i solidaritat a
terres gambianes»

«El 2011 hi havia 841
gambians a Blanes.
Actualment són 584»
Els parlaments oficials els ha
completat el representant de la
comunitat gambiana a Blanes,
Baba Jawo, així com el cònsol a
Barcelona, Juan Antonio del Moral, i el cònsol honorari a Girona, Kabuneh Sakoli. També han
assistit regidors i regidores de
l’Ajuntament de Blanes i altres
càrrecs electes de poblacions del
voltant.
En el seu discurs, l’alcalde
de Blanes, Miquel Lupiáñez, ha
remarcat: “Entre tots, Gàmbia
i Blanes, s’ha pogut aconseguir
una societat multicultural on el
progrés, el respecte i la tolerància

Representants de Blanes i de Gàmbia. Foto Yoyo

han estat i són els pilars d’aquest
Blanes solidari, divers i complex”.
Lang Yabou, l’ambaixador de
Gàmbia, ha volgut deixar clars un
parell de missatges: “Gàmbia està
canviant. Per a nosaltres Catalunya i Blanes sou molt importants.
Aquí venim per aprendre pesca,
agricultura i turisme per poder
després treballar autònomament
al nostre país. Nosaltres hem
d’aprendre de vosaltres”.

Especialment emotiva ha estat
la menció que ha fet dels seus conciutadans que perden la vida en la
recerca d’un futur millor: “No volem que morin a la Mediterrània
creuant-la perquè volen venir a
Europa en la recerca d’un treball.
Per a això, necessitem que veniu a
Gàmbia a invertir. Al nou govern
estem treballant per eliminar les
pasteres, per poder-los oferir feina en el seu propi país i per solucionar aquest problema, hem de

col·laborar necessàriament”.
La celebració del Dia Nacional
de Gàmbia va continuar a l’esplanada de davant la Biblioteca Comarcal de Blanes amb diverses
activitats lúdiques i festives.
Blanes i Gàmbia
Fins a l’abril de l’any 2011 la
presència de blanencs nascuts a
Gàmbia era la més nombrosa i

Els lligams entre els dos pobles es van estrènyer encara més a
partir dels anys 90 amb projectes
de cooperació i solidaritat realitzats a Gàmbia. Es va iniciar amb
la construcció d’una maternitat
a Bureng. També es va posar en
funcionament un centre de nutrició infantil a Basse en terrenys cedits per les autoritats de Gàmbia.
La presència de Blanes a Gàmbia ha continuat amb el treball
realitzat per l’entitat Blanes per
Kuwkonku, un projecte inicialment agrícola, però que finalment ha esdevingut de desenvolupament integral al municipi. yy
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El Festival Birrasana celebrarà la seva setena
edició a Lloret de Mar

Serà del 29 d’abril a l’1 de maig a Sa Caleta

nomia a través del maridatge amb
cerveses artesanes”.
Els organitzadors també han
remarcat el caràcter internacional
del festival, que comptarà amb productors internacionals d’Holanda,
Bèlgica i el Regne Unit, entre altres.

Acte de presentació del Birrasana. Foto M.A. Comas
lloret de mar

El Festival Birrasana s’ubicarà al passeig marítim de Lloret,
concretament a l’aparcament de
Sa Caleta, ocupant una superfície
total de 4.000 m2, dels quals 1.200
m2 seran coberts amb una carpa
de grans dimensions on hi haurà
les cerveses participants, xerrades
i activitats complementàries amb
la cervesa artesana com a eix temàtic. L’oferta es complementarà

amb música en directa, un gran
espai infantil i altres activitats.
Després de fer-se sis anys al
passeig marítim de Blanes, l’esdeveniment ha canviat de població. Els germans Kevin i Pep
Andreu, juntament amb Gregori
González, organitzadors del Birrasana, han explicat que “el Festival Birrasana té dues característiques imprescindibles: la cervesa

artesana i la ubicació arran de
mar ja que la Costa Brava és el
nostre aparador. Lloret ens oferia
ambdues condicions i estem molt
agraïts a l’Ajuntament per fer possible que la vila hagi esdevingut la
seu d’aquesta edició del festival”.
I han afegit que “es tracta d’un
festival per a tota la família, on hi
haurà moltes activitats adreçades
a la mainada i on també tindrà un
protagonisme especial la gastro-

Jordi Orobitg, regidor de Promoció Econòmica, ha destacat que,
“fa tres anys que vàrem iniciar el
projecte del Pla Operatiu amb la
Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i la Mesa Empresarial; els esdeveniments amb un
valor afegit com és el Birrasana en
formen part i l’objectiu municipal
és consolidar-lo i fer-lo més gran”.
La part gastronòmica del festival comptarà amb l’assessorament
del xef Toni Romero, del reconegut
restaurant El Racó de Can Cesc,
que té una llarga trajectòria amb
maridatges amb cervesa.
Jaume Dulsat, alcalde de Lloret, ha tancat l’acte de presentació
destacant: “Els esdeveniments són
un producte estratègic per a Llo-

ret i el Festival Birrasana aporta
autenticitat i singularitat, que és el
que busquem en els esdeveniments.
I ha afegit que “les dates escollides
no són casuals; hem buscat un pont
que permeti que gaudeixin de la
fira visitants d’un dia però també
que sigui un atractiu més per a la
gent que pernocta a la vila”.
Blanes
Coincidint amb la presentació
de Birrasana a Lloret, l’Ajuntament de Blanes va fer pública una
nota en la que explicava que s’han
estudiat fins a quatre possibles
ubicacions alternatives a l’espai
on s’havia fet fins ara, el passeig
Cortils i Vieta. El canvi d’ubicació es plantejava per les queixes
empresarials i polítiques que havia generat el festival.
Tant l’alcalde, Miquel Lupiáñez, com la regidora de Promoció de la Ciutat, Dafne Galvany,
han lamentat que finalment els organitzadors –l’Associació Birrasana i Cervesa Marina- hagin decidit
deixar de fer el festival a Blanes. yy
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25 anys del Puntet
total de 47.000 joves. D’aquest
total, entre setmana, al Puntet
un 70% d’usuaris són homes i un
30% dones, i els caps de setmana, un 77% són homes i només el
23% són dones. El 62% són joves
menors de 25 anys els dies laborables, xifra que puja fins al 88%
en festius i caps de setmana.

Cristina Manchado - lloret

El Puntet de Lloret de Mar ha
celebrat els seus primers 25 anys
d’història. Va ser el 13 de març.
Durant aquell dia es van organitzar diferents activitats com
la posada en marxa del Room
escape, actuacions del mag John
Herrera, el monologuista Rony
Comico i una batalla de galls.
En Josep Maria Barba va trencar l’original de la litografia que
s’havia fet de l’edifici del Puntet
per commemorar l’efemèride.
El Puntet no va començar al
local de l’antic escorxador on el
podem trobar actualment. Fa 25
anys era tan sols un despatx de 12
metres quadrats, però que servia
com a referent d’informació per
als joves. Al ser un espai tan reduït, el van anomenar Puntet.
“Em sento orgullós i puc dir
que sóc el primer regidor usuari
del Puntet. A partir dels 12 anys,
venia i jugava a jocs de taula i de
rol. Ara és una satisfacció poder
celebrar els 25 anys”, explica l’actual regidor de Joventut, Cristian
Fernández.
Amb les noves tecnologies i
els smartphones s’han canviat
algunes de les activitats que es
feien o, si més no, les han adaptat

En el Puntet de Fenals un
64% dels usuaris són homes i un
36% dones, i 3 de cada 4 són joves menors de 25 anys.
Les xarxes socials juguen
també un paper important. El
Puntet és a Facebook des de 2012
i té 2.800 seguidors. A Youtube
hi ha més de 3.000 visualitzacions i el servei d’internet ha tingut més de 8.400 visites.

Brindis pels 25 anys. Foto M.A. Comas

als nous avenços i als nous perfils
d’usuaris.
“El jovent i les tendències
canvien bastant. A l’època que
jo hi anava, es jugava molt més
a cartes i a jocs de rol. Evidentment tot s’ha modernitzat. Es fan
cursos, ara mateix, de cuina fresca, d’smartphones, de massatges.
Ens hem adaptat a la demanda
dels joves i això ha fet que El
Puntet no es ressentís”, confirma
Fernández.

EL PUNTET DE FENALS
L’altre local de què disposen
el joves es troba a Fenals i aquest
2017 farà 10 anys que es va inaugurar. Es va obrir per poder
abastar tota la part juvenil del
barri de Fenals i els veïnats del
voltant. En aquest centre també
es realitzen diferents activitats i
cursos per als joves.
“El Puntet de Fenals funciona molt bé. Fenals no deixa de

ser un barri de Lloret una mica
allunyat del centre, però amb
una alta ocupació de gent jove i
també serveix com espai per al
jovent. Amb dos locals com Els
Puntets sempre hi ha activitats i
sempre hi ha nois allà dins”, conclou el regidor.
ANY 2016
Pel que fa al nombre de visites durant el 2016, van passar pel
Puntet i El Puntet de Fenals un

Al llarg del 2016, el Puntet
s’ha sumat al projecte INJUVE+GARANTIA JUVENIL que
permet la sol·licitud d’inscripció
al programa de Garantia Juvenil
al moment facilitant i agilitzant
tot el procés. Gràcies a aquest sistema ja s’han inscrit un total de
102 persones en 4 mesos.
També, com a novetat, es va
crear el primer concurs musical
SONABUCS amb una participació de 23 formacions. yy
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Refugiats, per què? Inscripcions MontPhoto 2017
CRISTINA MANCHADO - lloret

Lloret de Mar acull l’exposició “Refugiats, per què?” Gràcies
a aquesta mostra es pot conèixer
i debatre sobre les causes i conseqüències que inciten a milers d’homes, dones i sobretot nens a fugir
del seu país.
Per la fundació FundiPau, davant l’actual crisi de refugiats és
imprescindible reivindicar el dret
d’asil, promoure l’acollida i generar actituds solidàries per a les persones que escapen de la violència
que hi ha als seus països, però també cal treballar sobre les causes que
porten a aquestes persones a fugir.
Toni Soler, president de la Fundació FundiPau, diu que “la nostra
aportació és que no ens podem
quedar només amb la compassió.
Els refugiats no són una catàstrofe natural, no és una casualitat, és
un fet que té unes causes i si no ens

ocupem de les causes, en continuaran venint”.
Per altra banda, OpenArms i
alguns dels seus voluntaris s’encarreguen personalment de treballar
sobre les costes més afectades pels
refugiats, en aquest cas el socorrista lloretenc Joel Da Silva explica
que “estem treballant a Grècia, a
les costes de Líbia, Trípoli. La situació és que cada cop hi ha més
gent enterrada al mar, per dir-ho
d’alguna manera”.
Da Silva explica també que no
ha canviat quasi gaire bé res en sis
mesos. “La meva experiència personal ha anat a pitjor des de l’any
passat fins ara. Aquest any al desembre he estat a Grècia després de
sis mesos. Volia veure de primera
mà com estava la situació. El que
em vaig trobar és oblit. Hi havia
molta gent que seguia en el mateix
lloc on jo la vaig deixar.” yy

Acte de lliurament de premis 2016. Foto M.A. Comas
LLORET DE MAR

L’Associació MontPhoto de
Lloret de Mar ha obert la convocatòria d‘inscripcions de la 21a edició del concurs internacional de
fotografia de natura MontPhoto.
El concurs premia l‘excel·lència en les fotografies. MontPhoto busca imatges innovadores i
inspiradores, llocs desconeguts,
noves visions dels éssers vius,
comportaments sorprenents o
reinterpretacions de tot el que ja
és conegut. Una mirada que documenti la diversitat, la bellesa, el
misteri i la fragilitat de la vida al
nostre planeta.
Les inscripcions es poden presentar on-line, a través de la pàgina web www.montphoto.com,
fins al proper 30 d‘abril de 2017
a les 24 hores. El veredicte del jurat s‘anunciarà el proper dissabte
7 d‘octubre de 2017, a la gala de
lliurament de premis del concurs
a Lloret de Mar.
Com participar
Les inscripcions es poden enviar a través de la pàgina web del

Les xifres. Foto Cristina Manchado

concurs: http://montphoto.com/
website/participa.asp. La participació és exclusivament on-line.
Només s‘accepten fotografies capturades per càmeres digitals (arxiu raw obligatori).
Cada autor pot participar amb
un màxim de 25 fotografies que es
poden distribuir lliurement entre
les onze categories del concurs.
Per a la beca, es podran presentar
fins a 10 imatges addicionals.
Les onze categories del concurs són: Muntanya, Activitat de
Muntanya, Mamífers, Aus, Altres
Animals, Món Vegetal, Paisatge,
Món Submarí, Macro, Denúncia
Ecològica i Art a la Natura.

«Els guanyadors de
MontPhoto 2017 es
donaran a conèixer el
proper dissabte 7 d‘octubre
de 2017»
Premis
La competició distribueix
premis per valor de 23.000 euros.
Són els següents: Beca WWF -

Fundación Naturaleza y Hombre,
una dotació de 6.000 euros per a
un projecte fotogràfic de conservació, i la producció d‘una exposició del projecte becat.
Premi d’Honor MontPhoto
2017, consistent en 2.000 euros i
diploma.
Premis a les categories del
concurs: Un primer premi de 300
euros i diploma, un premi votació
popular que consisteix en material fotogràfic i diploma i 8 mencions d‘honor (diploma).
Dos premis especials: Comarques de Girona i Lloret de Mar,
cadascun amb una dotació de 300
euros i diploma. Quatre premis
juvenils (de 15-17 anys) i quatre
premis infantils, fins als 14 anys,
que obtindran una experiència
fotogràfica amb Photo Logisthics
i diploma.
Les fotografies premiades es
publicaran al llibre Inspirats per
la Natura 2017 i es podràn veure
a l’exposició itinerant, que s‘inaugurarà a Lloret de Mar l‘octubre
de 2017. yy

Taller sobre Joan Llaverias
LLORET DE MAR

Els dissabtes del mes de març
s’han fet a Can Saragossa una
sèrie de tallers en què els infants
han rebut nocions per intentar
pintar com ho feia Joan Llaverias,
que deia que el seu secret era pintar “amb aigua de mar”.
Organitzat des de la Unitat de
Patrimoni Cultural de l’Ajuntament
de Lloret, el taller s’adreçava a nens i
nenes a partir de 6 anys.
Joan Llaverias i Labró (Vilanova i la Geltrú, 1865 – Lloret de Mar,
1938) -de qui el 2015 es va celebrar el
150è aniversari del naixement amb
una exposició conjunta realitzada
per tres entitats: el Museu Obert de
Lloret, la Biblioteca Museu Víctor

Balaguer de Vilanova i la Geltrú i el
Museu Marítim de Barcelona- va ser
un artista que va excel·lir en el dibuix i l’aquarel·la. Joan Llaverias és
considerat el descobridor artístic de
la Costa Brava, ja que va saber captar amb gran sensibilitat els paisatges d’aquesta part del litoral català.
La seva passió pel mar el va llançar a
recórrer en barca de vela tota la costa
des de Tarragona fins a Cadaqués i,
des del mateix moment, a immortalitzar-la pictòricament en quadres.
Llaverias i Lloret de Mar
L’artista va començar a estiuejar
a Lloret de manera fidel a partir de
l’any 1914. Primer, hi va llogar una
casa al carrer Sant Pere; més tard va
anar a viure al barri de Venècia, on

en una època va coincidir amb Josep
Carner. El lloc que més va pintar va
ser Santa Cristina, tant la seva platja
com la processó marítima del 24 de
juliol. Així ho va plasmar en el quadre titulat La processó de Santa Cristina (1921), que ha esdevingut un
dels seus quadres més emblemàtics.
L’exposició que homenatja a
Joan Llaverias s’ha pogut veure
des de l’estiu del 2015 a Lloret, Vilanova i la Geltrú i el Museu Marítim de Barcelona. Ara ha tornat a
Lloret, al museu de Can Saragossa, on s’ha muntat amb un format
diferent, més atractiu, segons ha
destacat la directora de Patrimoni
Cultural, Anna Fuentes. “I per tal
de difondre-la”, ha afegit, “s’ha organitzat aquest taller infantil”. yy

Els tallers han tingut una gran acceptació. Foto M.A. Comas
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Blanes i Ardales celebren el
Dia d’Andalusia
blanes

Blanes i Ardales (Màlaga), les
dues ciutats agermanades des de
1993, mantenen una fluida relació que va més enllà d’un tracte
institucional. L’inici dels vincles
entre els dos pobles cal anar a
buscar-los a finals de la dècada
dels anys 40 del segle XX, quan
uns joves d’Ardales que buscaven
un futur millor van decidir venir
a Blanes, on tenien un parent destinat com a guàrdia civil.
Aquesta primera comunitat
instal·lada a Blanes va fer d’efecte crida i va generar un interès
per compartir el seu nou i millor
destí. A partir d’aquí es va iniciar una incessant i espontània
sortida de població amb les seves
expectatives posades en el nou
horitzó que significava la vila blanenca. Han passat ja dues o fins i

tot tres generacions des que es va
iniciar, però el sentiment segueix
bategant ben viu.
Un dels actes organitzats amb
motiu de la visita d’una delegació
de la població malagenya a Blanes
va ser l’exposició Ardales mi pueblo, Blanes mi casa.
L’exposició fa un repàs fotogràfic als moments de germanor
viscuts entre les dues poblacions
al llarg dels anys. A través de diverses instantànies del fotògraf,
historiador i tècnic de l’Arxiu
Municipal de Blanes, Aitor Roger, es pot fer un repàs a algunes
de les activitats culturals i festives
celebrades al llarg dels darrers 10
anys (2006-2016).
La celebració del Dia d’Andalusia a càrrec de l’Associació An-

dalusa d’Ardalenys i Amics d’Ardales de Blanes es va encetar amb
un dinar de germanor on, a banda de representants dels dos consistoris, també van participar-hi
membres de la Junta d’Andalusia,
així com de les respectives diputacions de Màlaga i Girona.
Al Teatre Municipal es va poder veure l’espectacle Luna de cal
i adelfa, un homenatge a Federico
García Lorca. També hi va haver
un esmorzar típic andalús al local
de l’entitat organitzadora dels actes.
De cara al futur, segons ha explicat l’alcaldessa d’Ardales, Maria del Mar González, es treballa
per recuperar els intercanvis de
joves de les dues poblacions. “Ja
s’havien fet anys enrrera, però la
crisi els va aturar. Ara treballem
per poder-los tornar a fer”. yy

Representants de Blanes i Ardales. Foto Yoyo

Vaixell de luxe a Blanes
blanes

Un vaixell de 157 metres d’eslora fondeja a la badia de Blanes
durant 24 hores.
El Dilbar va ser el iot més
llarg botat el 2015, el quart més
gran del món i el més voluminós
de tots, amb un desplaçament de
15.500 tones.
El seu cost és de 540 milions
d’euros i el propietari, un multimilionari rus, Alisher Usmanov,
un dels homes més rics del món
i un dels màxim accionistes de
l’Arsenal.
El passeig es va omplir de curiosos i la imatge del vaixell es va
difondre ràpidament per les xarxes socials. yy

El Dilbar amb Sant Joan de fons. Foto Club Vela Blanes
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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 ·
Llet fregida
Arriba la Setmana Santa i us proposem uns deliciosos postres de la
cuina tradicional.

INGREDIENTS (per a 4 persones)
- ½ l de llet sencera
- 100 g de sucre
- 40 g de midó de blat de moro
- La pell d’una llimona

- 1 branca de canyella
- Per l’arrebossat: Oli d’oliva,
1 ou, farina, sucre, i canyella
en pols.

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

MC DONALDS
Ctra. Accès Costa Brava, 148
972 352 895
TELEPIZZA
Pg. Pau Casals, 72
972 330 133 - BLANES
VIENA
Av. Europa, 44
972 338 781 - BLANES

PREPARACIÓ:
Posem al foc 300 ml de llet. La
resta, a la nevera. Convé que
estigui ben freda. Afegim el sucre, la pell de la llimona i la
branca de canyella.

menar fins que espesseixi, (uns
15 o 20 minuts). Ho aboquem
en un motlle perquè es refredi,
tapat amb paper film i ho deixarem a la nevera 4 o 5 hores.

Quan comenci a bullir, la tapem
i deixem reposar 15 minuts.
Colarem la llet i la posarem en
un cassó.

Ara és el moment de tallar-ho a
quadradets, els arrebossarem
amb farina i ou i els fregirem en
oli ben calent. Els passarem per
paper absorbent per eliminar
l’excedent d’oli, i els tornarem a
arrebossar, ara amb la farina i
canyella en pols.

Dissoldrem el midó de blat en
la llet freda i ho incorporarem
al cassó de la llet perquè cogui
a foc lent. No deixarem de re-

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

Que aprofiti, i feliç Setmana Santa!
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

ESPAI RESERVAT PEL
SEU ESTABLIMENT

972 33 45 00
23 € al mes

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
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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Manifestació en defensa de
la Sanitat Pública

Deixalles
blanes

Ports de la Generalitat promou una neteja del fons marí al
port de Blanes.
La neteja subaquàtica del port
de Blanes serveix per recuperar
materials i sensibilitzar entitats,
usuaris i ciutadans en la protecció
del medi ambient i el bon ús de les
instal·lacions portuàries. Segons
explica el gerent de Ports de la Generalitat, Joan Pere Gómez, “en el
fons marí hi ha de tot: pneumàtics, un ciclomotor, xarxes, restes
d’embarcacions, llaunes...”
La neteja la fa una empresa

Capçalera de la manifestació. Foto Yoyo

La manifestació es va fer el
segon diumenge de març al matí,
amb sortida del passeig de Mar de
Blanes i final a l’Hospital Comarcal de la Selva. Hi va haver una
parada a l’ambulatori del carrer
Sebastià Llorens, tancat a les nits
i festius.

model totalment públic. La presidenta de l‘associació, Dolores Flores, demana que s‘obrin les plantes
de l’Hospital que estan tancades i
que els dos Centre d‘Atenció Primària (CAP) que hi ha al municipi
tornin a obrir 24 hores, com passava fins al 2012, quan es va retallar
el servei.

Des de la Plataforma Junts per
la Sanitat, asseguren que les urgències es col·lapsen de manera habitual i exigeixen que es retorni a un

Flores ha destacat que el cas
de la nena de vuit anys, que va
morir a l‘Hospital de Blanes perquè no es disposava d‘una ambu-

blanes

lància pediàtrica, és la gota que ha
fet vessar el got.
Flores ha assegurat que si es
continua privatitzant seguiran
fent accions i, si cal, aniran al Parlament o al Congrés.
La protesta ha comptat amb el
suport de la Plataforma d‘Afectats
per la Hipoteca (PAH) i de la Marea Blanca, a més de partits polítics
com ICV i Podem. Hi havia veïns
de Blanes i de Lloret de Mar. yy

Moment de treure un ciclomotor. Foto Yoyo

especialitzada. “Inicialment, era
una tasca que feien voluntaris,
però cal especialistes per treure
segons quins objectes”, apunta
Gómez.
Aquesta actuació s’emmarca
en la política ambiental de Ports,
que disposa de les certificacions
ISO 14001 i EMAS a totes les oficines i les instal·lacions portuàries del litoral català.
Segons Gómez, “cal conscienciar la societat que el mar ha
d’estar net. No es pot fer una neteja cada any i treure tota mena
d’objectes”. yy
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Denunciat per joc Sis noves minideixalleries
il·legal
LLORET DE MAR

L’Ajuntament de Lloret ha instal·lat sis minideixalleries urbanes per a la recollida selectiva de
residus especials de petit format.
Són unes estructures que disposen de diverses bústies independents per a l’emmagatzematge de
petits residus especials: piles, bateries de mòbil, bombetes, CD i
cassets, entre d’altres.
El regidor de Medi Ambient,
Jordi Orobitg explica que “estan

pensades per facilitar la tasca de
reciclar molts residus que habitualment guardem en els calaixos
de casa sense saber-ne què fer,
complementant el servei que ja es
venia oferint des de la Deixalleria.
La ciutadania hi podrà dipositar
piles, bateries de mòbil, bombetes, CD, DVD, disquets, cassets,
cartutxos d’impressora, petits
aparells elèctrics i electrònics
(mòbils, calculadores...)”.

Ruleta intervinguda. Foto Mossos d’Esquadra
BLANES

Els Mossos d‘Esquadra han
denunciat el responsable d’un
establiment per joc il·legal i promoure la venda d‘alcohol.
L‘establiment obsequiava els
clients que adquirien consumicions amb fitxes per a la ruleta que,
a la vegada, permetien obtenir
més begudes de premi.
Les infraccions es van detec-

tar durant una inspecció rutinària que van fer els efectius de la
Unitat Regional de Policia Administrativa (URPA). Els agents van
detectar que hi havia una taula
de joc tipus ruleta americana
(només autoritzada en casinos) i
una treballadora que exercia de
crupier. Els mossos van aixecar
acta de les infraccions detectades
i van decomissar la taula de joc, el
cilindre i les fitxes. yy

90 llocs de treball
en perill
LLORET DE MAR

Manifestació a Lloret de Mar
per reclamar que es mantinguin
els 90 llocs de feina dels Hotels
Marina Sand i Sun Village, que
van ser clausurats l‘estiu passat
després de comprovar que s’havien punxat els serveis bàsics.
Els sindicats admeten que ara
mateix “pinten bastos” perquè
aquests dos establiments puguin
treballar a l‘estiu i creuen que el
conflicte acabarà als tribunals. El
secretari general del Sindicat Intercomarcal de Comissions Obreres de Serveis de les Comarques
Gironines, Josep Maria Montalban, denuncia que la situació dels
treballadors “és molt complicada”.

“Normalment començaven a treballar per Carnestoltes i ara no saben ni si treballaran a l‘estiu”.
La manifestació ha transcorregut sense cap incident des de la
plaça de la Vila fins a l‘Hotel Marina Sand –antic Selvamar- on s‘ha
llegit un comunicat on els manifestants han reclamat el manteniment dels llocs de feina i també
han denunciat la “gestió mafiosa”
per part de les diferents empreses que han s‘han ocupat dels dos
hotels durant els últims anys. “Els
gestors han estat més preocupats
en guanyar diners a curt termini
que no pas de fer bé la feina i de
manera responsable”, ha criticat
Montalban. yy

Punt de sortida, plaça de la Vila. Foto M.A. Comas

Una de les noves minideixalleries. Foto Aj. Lloret

Aquestes

minideixalleries

s’han finançat a través de l’empresa concessionària del servei de
recollida de residus, GBI Serveis,
SAU, atenent a una de les obligacions contractuals d’aportar cert
import anual per ser destinat a
campanyes de sensibilització.

La valorització d’aquests residus, a més de beneficis ambientals, representa un ingrés econòmic per a l’Ajuntament com a resultat de la comercialització dels
residus gestionats. yy
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15 anys dels cicles formatius

Una de les moltes xerrades que es van organitzar. Foto Yoyo
BLANES

L’Institut Sa Palomera de Blanes ha celebrat els 15 anys dels
cicles formatius d’informàtica.
Concretament, el 15è aniversari
de la implantació del Cicle Formatiu del CFGS (Cicle Formatiu
de Grau Superior) d’Administració de Sistemes Informàtics
en Xarxa, i el 10è aniversari de
la implantació del CFGM (Cicle
Formatiu de Grau Mitjà) de Sistemes Microinformàtics i Xarxes.
L’Institut Sa Palomera de Blanes
és l’únic centre de referència en
aquest tipus d’estudis a la zona
compresa entre Tossa de Mar i
Calella, per tant, reuneix alumnes de diverses poblacions de la
Selva i el Maresme.

«Un total de 140 empreses
han col·laborat acollint
alumnes en pràctiques»
Ho ha fet amb tres dies d’activitats adreçades als alumnes,
exalumnes i empreses col·laboradores.
El coordinador del cicles, Jordi Aparicio, explica que, “els ini-

cis van ser complicats, però que
en aquests moments els cicles ja
estan totalment consolidats”.
Hi va haver tallers i un concurs de correcurts adreçat als
alumnes de primer.

d’aquesta ciència es remunten
molt lluny en el temps, al 1932,
quan Gustav Tauschek va intentar a Àustria el tambor magnètic,
una de les primeres memòries de
computadora que emmagatzemava dades.

També es van programar una
sèrie de xerrades d’exalumnes
i empreses col·laboradores per
acabar amb l’acte institucional
de commemoració.

«El centre disposa d’una
exposició permanent on es
pot comprovar la constant
evolució de la informàtica»

Aparicio remarca que la informàtica “és present a la majoria
d’aspectes de la vida. Per aquest
motiu, aquests dies s’ha parlat de
present, però també de futur”.

A partir d’aquí, en els anys
successius van anar posant-se en
marxa nous avenços com ara el
disc magnètic, les targetes perforades, els circuits integrats o
internet en obert, fixant les bases de l’evolució fins arribar a
l’actualitat. Per tenir una idea
molt més real, alumnes i professorat dels cicles d’informàtica de
l’Institut Sa Palomera han elaborat una interessant exposició
que es pot visitar amb caràcter
permanent a les seves instal·lacions. Amb el nom La Màquina del
Temps, la mostra recull aparells
i material que en el seu moment
van ser revolucionaris i ara han
esdevingut obsolets. yy

En aquests anys hi ha hagut
250 graduats i un total de 140
empreses han col·laborat acollint
alumnes en pràctiques.
La Màquina del Temps
Segurament tothom té la seva
pròpia experiència sobre la ràpida evolució que pateix constantment el món de la informàtica.
Però potser el què no sap molta
gent és que els primers indicis

Aquest espai està disponible
per a la vostra empresa
Tel. 660 089 090
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Blanes, un gran plató de
televisió
Aquest espai està disponible
per a la vostra empresa
Tel. 660 089 090

BLANES

Blanes ha acollit durant quatre dies el programa “Divendres”
de TV3 presentat per Helena García Melero, des dels estudis, i Espartac Peran, des de Blanes.
Les emissions es van fer des
del passeig de Mar i el Jardí Botànic Marimurtra.

«Hi va haver focs d’artifici,
catifes, havaneres,
gastronomia...»
El programa comptà el primer
dia amb tres convidats especials,
els periodistes de TV3 blanencs
Fina Brunet, Rafel Bagot i Marc
Pérez. Hi va haver una intervenció a càrrec d’escolars del municipi, en la secció Blanes amb ulls
de nen, i després de situar la vila
en el territori, es parlà sobre decoració primaveral amb les popu-

lars Catifes de Corpus i, en l’àmbit gastronòmic, es reivindicà la
gamba de Blanes i es parlà d’un
projecte engrescador: Blanes Vila
Gluten Free. També hi va haver
una desfilada de vestits de paper a
càrrec del Casal Benet Ribas.
El dimarts, el programa va
tenir dos eixos principals. El més
destacat, el 47è Concurs Internacional de Focs d’Artifici que se
celebra coincidint amb la Festa
Major de Santa Anna, a l’estiu.
Hi va participar el popular
pirotècnic valencià Salvador Armengol, conegut també amb el
sobrenom de Boro, que tancà el
programa amb un esclat de focs
d’artifici des de Sa Palomera.
L’altra eix de continguts de la
segona jornada va ser la vocació
i tradició marinera que caracteritza al municipi. Així, els res-

ponsables del Taller d’Havaneres
que es fan arreu de les escoles
blanenques van explicar aquestes
classes, mentre que els seus joves
alumnes van interpretar La Bella Lola. També es tractà la ciència marina amb els científics del
CEAB, el Centre d’Estudis Avançats de Blanes.
El programa de dimecres va
canviar d’escenari i es va emetre
des del Jardí Botànic Marimurtra. Es parlà tant de la seva història i orígens com del seu fundador, Carl Faust, i la Fundació que
s’encarrega de gestionar el jardí.
Finalment, el programa del
dijous, de nou des del passeig de
Mar, va incloure la secció Paraules en Ruta que encapçala l’erudit
escriptor Màrius Serra, que va
descobrir a tots els teleespectadors de Divendres les particularitats del vocabulari blanenc, un
dels escassos indrets del territori
català on encara se sala. També
van entrevistar a en Falet.

«Les emissions es van fer des
del passeig de Mar i el Jardí
Botànic Marimurtra»

Focs artificials el mes de març. Foto Quim Llorens

El programa va suposar un
gran desplegament de mitjans
tècnics i humans, que van generar la curiositat de molts blanencs
i blanenques. Els telèfons mòbils
van ser, de nou, els encarregats de
captar tot el que passava davant i
darrera les càmeres. yy

Macrocobla amb 75 músics
BLANES

La Principal de La Bisbal i la
Cobla del Col·legi Santa Maria de
Blanes (amb l’actual formació i
un bon nombre d’exmúsics) han
ofert un concert que ha servit per
obrir la commemoració dels 50
anys de la formació blanenca.
Més de 75 instruments es van
aplegar dalt l’escenari del Teatre de Blanes per oferir un ampli
repertori, ja fos de manera individual o col·lectiva. De tot el programa, destacà l’estrena de Bressol d’il·lusions, composada especialment per a l’ocasió per Jordi
Feliu i la marxa sobre motius
populars catalans La Santa Espina, de Joaquim Serra. Aquesta
darrera interpretació, que va fer
posar al púbic dempeus mentre es
desfeia en aplaudiments, va posar
un càlid punt i final a la vetllada.

Al llarg del concert, es van retre diversos homenatges. En primer lloc als membres fundadors,
recordant en especial a Vicenç
Perxachs, que va morir l’any passat. També es va fer un reconeixement a la padrina de la cobla,

Macrocobla dels 50 anys. Foto Aitor Roger

Maria del Vilar Valls, així com a
una persona que, sense ser músic,
va ser anomenat músic honorífic
pels propis integrants de la cobla.
Es tracta de Dionís Riera, el xofer
que els va acompanyar a recórrer
molts països d’Europa. yy
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salut

Dr. Josep Marès Bermúdez , Pediatre

Blanes acull a la pediatria
catalana
Dr. Josep Marès Bermúdez
@maresjosep
www.ipmaresriera.cat

E

pecial interès i rellevància dirigides als nens, als pares i mares, als
mestres i a totes les persones que
hi estiguin interessades.

ls propers dies 12 i 13 de
maig, Blanes acollirà la
XXIII Reunió Anual de la
Societat Catalana de Pediatria.
Representants dels equips pediàtrics de les comarques de la Selva
i Alt Maresme, tan els que desenvolupen la seva tasca en l’àmbit públic com en el privat, hem
treballat conjuntament amb rigor, serietat i il·lusió per preparar
aquest esdeveniment de caire nacional en el que participaran gran
part dels pediatres de Catalunya.
L’objectiu de la reunió és debatre
sobre els nous coneixements en
el camp mèdic de la pediatria, les
noves tecnologies diagnòstiques i
terapèutiques, els canvis epidemiològics de les malalties que obliguen a replantejar i actualitzar
les estratègies preventives com la
vacunació infantil, i l’anàlisi de la
viabilitat per dur a terme la incorporació de tots aquests avenços en
la praxis diària, a fi de continuar
garantint una atenció pediàtrica
d’alt nivell pels nostres nens i les
seves famílies.

El 12 de maig al matí es durà
a terme un taller d’aprenentatge
de suport vital bàsic per a nens,
en el que participaran alumnes
de 6è de primària de les escoles
de Blanes. Aquest taller estarà impartit per membres del Comitè de
Reanimació Cardiopulmonar de
la Societat Catalana de Pediatria
amb el suport de professionals
del Servei d’Emergències Mèdiques de Catalunya. Es farà a l’aire
lliure, a l’esplanada davant de la
Biblioteca Comarcal de Blanes,
i serà visible per a tothom. L’objectiu d’aquest taller per a nens
és aprendre els conceptes bàsics
d’actuació davant una persona en
possible parada cardiorespiratòria
en l’entorn escolar, en activitats de
lleure, al carrer o a la platja... saber
identificar que la persona està en
parada cardiorespiratòria, incorporar els passos a seguir per poder-la ajudar, conèixer les vies de
comunicació per sol·licitar ajuda
i assistència mèdica immediata,
i aprendre els conceptes bàsics de
suport vital i reanimació aplicats
pels propis nens.

I per això la Societat Catalana
de Pediatria vol, amb la seva presència a Blanes, aprofitar l’oportunitat per apropar-se a tota la
ciutadania de la nostra vila. Per
fer-ho hem organitzat, durant
l’estada de la pediatria catalana a
Blanes el dia 12 de maig, activitats
que els pediatres considerem d’es-

I pels pares, mares i mestres
hem organitzat un debat obert el
dia 12 de maig al vespre, sobre el
paper de la família i l’escola en la
salut infantil, al que tots hi esteu
convidats. L’assistència a aquest
acte serà lliure per a totes les
persones interessades, i es durà
a terme a la seu de la XXIII Re-

unió Anual a Blanes http://www.
scpediatria.cat/congres17/. Moderats per un pediatre de la Societat
Catalana de Pediatria, els pares
i mestres podreu posar sobre la
taula les vostres experiències,
opinions i visions diverses sobre
tota la problemàtica vinculada a
la salut i les malalties dels vostres
nens i les implicacions que aquesta té tant en l’àmbit familiar com
en l’entorn escolar.
Als centres sanitaris, centres
d’atenció primària, consultoris
mèdics, escoles... de Blanes i de les
poblacions veïnes de les comarques de la Selva i Alt Maresme, hi
haurà informació específica sobre
totes aquestes activitats.
L’atenció dels nens i les seves famílies és l’objectiu prioritari dels
equips pediàtrics dels centres sanitaris de Catalunya. Per la Societat Catalana de Pediatria que Blanes aculli la seva XXIII Reunió
Anual. yy
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Copa de la Reina

Cros escolar multitudinari

lloret de mar

Les noies del Voltregà s’emporten la Copa de la Reina celebrada
a Lloret de Mar al superar el Gijón per 3 a 2 amb un gol d’or a la
pròrroga.
La fase final de la competició
va reunir els vuit millors equips de
la lliga.
Quarts de final:
Voltregà 7- Bigues i Riells 4
Palau de Plegamans 2 – Liceo 0
Gijón 3 – Las Rozas 0
Manlleu 4 – Sfèric Terrassa 2
Semifinals:
Voltregà 3 – Palau de Plegamans 2
Gijón 3 – Manlleu 0

Final:
Voltregà 3 –Gijón 2
CP Voltregà (1+1+0+1): Laia
Vives, Berta Tarrida, ‚Motxa‘ Barceló, Anna Romero, Adriana Gutiérrez –cinc inicial – Nara López,
Joana Comas i Aina Arxé.
Hostelcur Gijón (1+1+0+0):
Elena González, Marta González,
Sara González, Anna Casarramona, Maria Díez – cinc inicial –.
Gols: 1-0, Adriana Gutiérrez,
min 12; 1-1, Marta González, min
13; 1-2, Sara González, min 21;
2-2, Adriana Gutiérrez, min 22;
3-2, Adriana Gutiérrez, min 47. yy

Una de les sortides. Foto Yoyo
blanes

Més de 1.300 escolars participen a la XII Final de Cros dels
Jocs de Catalunya a la Ciutat Esportiva Blanes.

Celebració de les campiones. Foto Alex Liañez (FEP)

En aquesta ocasió es tractava
del XII Cros Escolar i la Final Nacional dels Jocs Esportius Escolars
de Catalunya 2016-2017, que ha
comptat amb més de 1.300 escolars catalans arribats d’arreu del
país.
En relació a l’anterior edició
del 2016, la principal novetat ha
estat l’estrena d’un nou circuit on
es van allotjar les curses en les
diferents categories. La distància
per als més petits va ser de 600
metres, mentre que la més llarga
va ser de gairebé 3 kilòmetres i
mig, 3.400 metres. Hi va haver un
total de 16 curses.
El nou circuit va discórrer per
la banda exterior de la Ciutat Esportiva, després que en les anteriors edicions s’havia fet a la zona
dels camps de futbol. D’aquesta
manera, també es va guanyar més

Acte de lliurament de premis. Foto Aj. Blanes

espai perquè els vehicles amb
què van arribar els participants
poguessin aparcar a l’esplanada,
completant les places del pàrquing soterrat.
Donat el gran volum de participants i, per no allargar la duració de la vetllada, es van fer
dues sessions de lliuraments de
guardons mentre les curses encara seguien en marxa. L’acte el van
encapçalar l’alcalde, Miquel Lupiáñez, i el regidor d’Esports de
l’Ajuntament de Blanes, Joel Comas. Els van acompanyar el delegat d’Esports de la Generalitat a
Girona, Josep Pujols, el president
del Consell Consultiu d’Esports
de la Selva, Josep Donaire, així
com altres membres del consistori.
Juntament amb ells, també es
van encarregar de lliurar trofeus
dos convidats d’excepció. D’una
banda, el conseller d‘Afers i Relacions Institucionals i Exteriors
i Transparència de la Generalitat
de Catalunya, Raul Romeva, qui
va ser a Blanes per acompanyar el

seu fill a la competició; i de l’altra
l’atleta olímpic José Luís Blanco.
Segons dades dels organitzadors, es calcula que es van concentrar a la Ciutat Esportiva Blanes més de 4.000 persones en una
autèntica festa esportiva on la
mainada eren els principals protagonistes. I és que, a banda dels
corredors i corredores, cal comptar amb l’equip tècnic i familiars
que els acompanyaven i donaven
suport.
Aquest 2017 ha estat la segona edició consecutiva en què la
Ciutat Esportiva Blanes ha allotjat la Final Nacional de Cros.
Després que el calendari del
2017 de Blanes x Runners es va
iniciar al gener amb la XXIX
Cursa Mar i Murtra, la següent
cita ha tingut lloc amb aquest XII
Cros Escolar de la Final Nacional
dels Jocs Esportius Escolars de
Catalunya. La següent prova de
la III Blanes X Runners s’ha celebrat el 2 d’abril, amb la XXVI
Ruta de les Ermites. yy
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Mitja Marató Costa de Barcelona Maresme
nal. Spink s’ha imposat amb molta autoritat aconseguint un nou
récord de la prova amb una 1 hora
14 minuts i 53 segons.

alt maresme

Radouane Nour de La Sansi
amb el mateix temps que el seu
company d’equip Dimitri Serjogins (1 hora 9 minuts 28 segons)
ha guanyat la Mitja Marató Costa Barcelona Maresme. Pel que
fa a les noies, la guanyadora ha
estat Jenny Spink amb 1 hora 14
minuts 53 segons, que ha aconseguit el rècord de la prova.

Pel que fa a la cursa dels cinc
quilòmetres, l’olímpic Jose Luis
Blanco, de La Sansi s’ha imposat
al seu company d’equip Edgard
Sumski. El tercer classificat ha
estat Oriol Ciurans del C.A. Laietania.

«Radouane Nour de La Sansi
amb el mateix temps que el
seu company d’equip Dimitri
Serjogins s’imposen en
categoria masculina»
El diumenge 26 de març, amb
una participació propera als mil
atletes, s’ha celebrat la Mitja Marató Costa Barcelona Maresme,
amb un recorregut totalment
pla, amb sortida a Pineda, passant per les poblacions de Santa
Susanna i Malgrat, i amb l’arribada a Calella. També es va organitzar una cursa paral·lela de
cinc quilòmetres. La sortida es va
donar cinc minuts després de la
½ Marató.
Pel que fa a la Mitja i en la
categoria masculina, els dos favorits per la victòria, Radouane

«La guanyadora en categoria
femenina ha estat Jenny
Spink amb 1 hora 14 minuts
53 segons»
A la categoria femenina s’ha
imposat l’alteta local Irene Soto,
seguida de Laura Prieto de C.A.
Lloret la Selva i la tercera classificada ha estat Lola Espinosa de Los
Martes con Dios.

Arribada dels guanyadors. Foto Yoyo

Nour i Dimitri Serjogins de La
Sansi, s’han posat al capdavant
de la cursa marcant un fort ritme
que els ha permès marxar de la
resta d’atletes. Al pas pel quilòmetre deu, el tercer classificat era
Alejandro Martinez del C.M. Sígueme, seguit per Lahcen Harbil
del Irun With Leiva a set segons.
Al pas pel quilòmetre quinze la
situació de cursa era la mateixa,

però en els últims quilòmetres
ha canviat. Harbil ha superat
Martínez i ha aconseguit arribar
en tercer lloc amb una marca de
1 hora 12 minuts 19 segons. La
primera posició s’ha decidit amb
la foto-finish, ja que Radouane
Nour ha guanyat amb el mateix temps que el seu company
d’equip Dimitri Serjogins amb 1
hora 9 minuts i 28 segons.

Pel que fa a les noies, la britànica resident a Girona Jenny
Spink ha iniciat la cursa marcant
un ritme impossible de seguir per
les seves rivals. Hasna Bahom del
F.C.Barcelona (1 hora 20 minuts
18 segons) i Raquel Parrado (1
hora 20 minuts i 44 segons) de La
Sansi s’han situat segona i tercera,
respectivament. Una situació de
carrera que no ha canviat fins al fi-

D’aquesta manera, s’ha tancat
una nova edició de la Mitja Marató Costa Barcelona Maresme. Una
cursa que el dia abans, dissabte 25
de març va celebrar la seva Fira
del Corredor. Una nova festa de
l’esport a l’Alt Maresme, amb inici
a Pineda, i final a Calella. Molts atletes i els seus acompanyants han
passat tot el cap de setmana en
establiments hotelers de la zona. yy

Les Blancpain Series, el nou Màxima rivalitat
repte de Miquel Molina
moisés garcía - lloret de mar

Miguel Molina tornarà a competir durant aquest 2017. Ho farà
a les Blancpain Series, en la modalitat de resistència, a bord del Ferrari 488 GT3, amb l’equip rus SMP
Racing. El pilot lloretenc afronta
aquesta competició després de
deixar enrere les DTM alemanyes,
on havia participat durant els darrers 7 anys de manera consecutiva amb l’equip Audi, aconseguint
dues victòries en la darrera edició.
Ara, a les Blancpain Series, Moli-

na es prepara per a una nova experiència. El lloretenc reconeix
que necessitarà un temps d’adaptació, però ha assegurat que les
sensacions han estat bones en els
primers tests que ha realitzat amb
el seu nou cotxe.
La competició comptarà amb
més de 50 cotxes en la pista i
constarà de 5 proves als circuits
de Monza (Itàlia), Silverstone (Regne Unit), Spa (Bèlgica),
Paul Ricard (França) i Montmeló

El nou vehicle de Miquel Molina al seu perfil de Facebook

(Barcelona). Segons quina sigui
la cursa, hi haurà diferents durades entre 3 i 24 hores. En cada
cotxe competiran 3 pilots. Els
acompanyants del lloretenc seran
el rus Viktor Shaytar i l’italià David Rigon. Miguel Molina no serà
l’únic pilot de l’Estat espanyol
que participarà en les Blancpain
Series. També hi haurà Andy
Soucek (Bentley), Lucas Ordóñez
(Nissan), Dani Juncadella (Mercedes), Miguel Toril (Mercedes) i
Albert Costa (Jaguar). yy

Sortida dels dos equips al camp. Foto Yoyo

El CD Palafolls i el CD Blanes
van jugar el 25 de març un dels
partits de màxima rivalitat de la
Segona Catalana de Futbol, grup
primer.

i, per tant, els dos equips es van
emportar un punt. L’objectiu era
guanyar. El Blanes, per sortir de la
zona de descens i el Palafolls, per
allunyar-se com més millor de les
darreres posicions de la taula.

A la primera part, el Blanes es
va avançar en el marcador amb un
gol de Javier Ginés (14’). El conjunt blanenc va disposar d’alguna
clara ocasió per col·locar el 0-2,
però no la va concretar.

Després d’aquest partit, el Palafolls era l’11è de la general amb
10 victòries, 6 empats i 10 derrotes. El Blanes ocupava la 15a posició amb 7 victòries, 6 empats i 13
derrotes.

A la segona part, el Palafolls va
prémer l’accelerador i en el minut
59, Lorenzo Hernández aconseguia el gol de l’empat. A la darrera
mitja hora no hi va haver més gols

La recta final del campionat
2016-17, decidirà quina posició
ocupen finalment els dos equips.
El gran objectiu de tots dos, la
permanència. yy

palafolls - BLANES
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l’agenda

LLORET
DEL 3 AL 13
XXII CONCURS PINTURA
RÀPIDA. EXPOSICIÓ
Casa de la Cultura. 3-13 h
DIA 6
PRESENTACIÓ LLIBRE
De Narcís Macià i Domènech
(1855-1933), “El llegat d’un
lloretenc a Cuba”. Sala de
Sessions de l’Ajuntament. 20 h

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

MARXA NÒRDICA. 10 h
Dies 8, 12, 15, 19, 22, 26 i 29
RUTA INDIANA-CAN FONT
Museu del Mar. 11 h
EL RACÓ DELS CONTES
Biblioteca Municipal. 11.30 h
Preparem Sant Jordi
Museu del Mar. 18 h

CINECLUB: VIDA EN SOMBRAS
Teatre de Lloret. 21 h

PACK MÀGIA: MAG XAVI
El Puntet. 21 h

DEL 8 AL 10
XIII TORNEIG LLORET
ULTIMATE. Platja de Lloret. 8-18 h

LES JOIES DE LA SRA. SMITH
Teatre de Lloret. 21 h

DIA 8
FIRA DE PRODUCTES ARTESANS
Plaça de la Vila. 8 h-20.30 h

DIA 9
MERCAT DE BROCANTERS
EXPOSICIÓ VEHICLES CLÀSSICS
Plaça Pere Torrent. 8-14 h

REPARTIMENT DE LLORER
DIA DEL RAM. BENEDICCIÓ
Plaça de l´Església.11 h

Del 17 al 21
TORNEIG DE PETANCA
Passeig Jacint Verdaguer. 9-19 h

DIA 26
EXPOSICIÓ BATXILLERAT
ARTÍSTIC. Casa de la Cultura

TEATRE DE LA PATRULLA
CANINA. Casino Costa Brava. 17 h

DIA 20
XERRADA: DONES LLIBRES
Biblioteca Municipal. 20 h

DIA 28
RACÓ DELS CONTES en anglès
Biblioteca Municipal. 18 h

CINECLUB: LA RECONQUISTA
Teatre de Lloret. 21 h

CONFERÈNCIA: ELS
FRANCISCANS
Club Marina Casinet. 20 h

LES JOIES DE LA SRA.SMITH
Teatre de Lloret. 18 h
Teatre de la Gent Gran
DIA 11
CONCERT: CITY OF CARDIFF
Plaça Pere Torrent. 17 h

DIA 21
Taller de manga
Biblioteca. Casa Cultura. 20 h

DIA 14
CAMINADA: XXXVII
BUNYOLADA POPULAR
Ermita de les Alegries. 9 h

CONFERÈNCIA:
avenços i societat
Club Marina Casinet. 20 h

PROCESSÓ DIVENDRES SANT
Església Sant Romà. 22 h
DIA 15
RUTA INDIANA-CAN FONT
Museu del Mar. 11 h
CANTADA D’HAVANERES
Capella dels Sants Metges.
17-19 h
TRIO PETIT BARROC
Església Sant Romà. 18 h
DIA 16
CANTADA CARAMELLES
Biblioteca Municipal. 10 h

blanes
Del 2 al 9
JORNADES SOLIDÀRIES
Exposicions, dansa, esports,
taula rodona, tallers, caminada
popular… amb l’objectiu de
recollir diners per ajudar als
refugiats.
Dia 7
TEATRE, POESIA i MUSICALS
Casa Ardales EL MÓN DELS
DUETS-DUOS-DUET
Grup Miratge.
Teatre de Blanes. 19 h
Dia 8
TEATRE. Cicle Emergent
EXPLICA’M UN CONTE
d’Elisenda Guiu / Teatre de
Blanes. 21 h
Dia 9
BENEDICCIÓ DEL RAM
Església de Santa Maria. 12 h
CINECLUB FORTUNY
EL COR DEL PI NEGRE
de Jaume Pujadas. Teatre de
Blanes. 19 h
DEL 13 AL 16
PARC D’INFLABLES. Organitza:
OKTITANS. De 10 a 20 h
Dies 14 i 15
TALLERS INFANTILS PER a
NENS. Passeig de Mar.
De 10.30 a 13.30 h

XIII NIT CULTURA LLORETENCA.
Teatre de Lloret. 20 h
DIA 22
RUTA INDIANA-CAN FONT
Museu del Mar. 11 h
EL RACÓ DELS CONTES
Biblioteca Municipal. 11.30 h
TEATRE: La guarda
cuidadosa
Biblioteca. Casa Cultura.13 h
DIA 23
DIADA DE SANT JORDI
Casa de la Vila- Pg. Verdaguer

DIA 29
RUTA INDIANA-CAN FONT
Museu del Mar. 11 h
EL RACÓ DELS CONTES
Biblioteca Municipal.11.30 h
5è COSTA BRAVA MUSIC
FESTIVAL
Plaça de la Vila. 15.30-17 h
CANTADA D’HAVANERES
Capella dels Sants Metges.
17-19 h
Del 29 al 1
BIRRASANA
Passeig Marítim. 11-1.30 h
Dia 30
SARDINADA POPULAR
Barri dels Pescadors. 10-13 h
FESTA DELS TRES TOMBS
Plaça Vila- Plaça Església. 11-14 h

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE BLANES

Dia 14
PROCESSÓ DE DIVENDRES
SANT.
Església de Santa Maria. 22 h
Dia 15
CIRC EN FAMÍLIA
Espai Morralla. D’ 11 a 13 h
Dia 16
PROCESSÓ i CANT DE L’ÀNGEL.
Sortida de l’Església de Santa
Maria. 11.45 h
Dia 18
APLEC MARE DE DÉU DEL
VILAR. Santuari del Vilar.
Tot el dia
Dia 20
PRIMER CASINO DE BLANES
CONFERÈNCIES
Es Viver, Agrupació Colla
Gegantera de Blanes. de 20.20 a
21.45 h
Dia 22
XXX CONCURS DE MURALS AL
CARRER.
Inscripció prèvia als centres
escolars. Passeig de la Mestrança.
De 10 a 13 h
Dia 23
ENTREGA DE PREMIS ALS
GUANYADORS
Monument del Frare. 12 h

FIRA DE SANT JORDI 2017
Passeig de Dintre, plaça Espanya,
plaça Verge Maria. Tot el dia
TALLER D’INICIACIÓ DE
SARDANES. Organitza: Esbart
Joaquim Ruyra. Passeig de Mar,
davant del carrer Ample. 18 h
Dia 27
PRIMER CASINO DE BLANES
CONFERÈNCIES. EOI-Consorci
per la Normalització Lingüística
De 20.20 a 21.45 h.
Del 28 a l’1 de maig
ACULL UN SOMRIURE
SAHRAUÍ. Ass. Famílies
Acollidores de Nens/es Sahrauis
Blanes. Sala Casa Oms
Dia 28
CELEBRACIÓ DIA DE LES
ESQUADRES
Organitza: Mossos d’Esquadra.
Teatre de Blanes
Dia 29
TEATRE. Cicle Dansa FROM
LOST TO THE RIVER
Xevixavixou. Dia Internacional de
la Dansa. Teatre de Blanes. 21 h
Dia 30
TAMBORINADA A LA
PALOMERA.
Organitza: ADAB. Inscripcions:
web o 696 67 33 40. 10.30 h

TEATRE. Cicle Dansa.
MINNER MICHAEL
Forever Rey del Pop. Dia
Internacional Dansa.
Teatre de Blanes. 19 h
BIBLIOTECA COMARCAL
Fins al dia 29
Exposició Anima’ls
D’Anna Lorita. Al Vestíbul
Dia 6
Club de Lectura Infantil:
Cornèlius i el rebost
d’impossibles, de Carles Sala Vila.
17.30 h, a la Sala Jove.
Dijous de Lletres i Mots:
La llibreria ambulant de
Christopher Morley.
Sala Roberto Bolaño, 20 h
Dia 7
Presentació del llibre:
Cartes a Síria
A càrrec de Fina Llaràs Jordana. A
la Sala Roberto Bolaño. 19 h
Dia 12
Presentació del llibre:
La Manola, el eco de las
mujeres que habitan
en mí
De Patricia Ordóñez Chica.
A la Sala Roberto Bolaño. 19 h

Dia 19
Nascuts per Llegir El circ ha
arribat, a càrrec d’Olga Cercós.
A la Sala Infantil. 10.30 h
Dia 21
ESPECIAL REVETLLA DE
SANT JORDI
Club de Lectura Juvenil:
Ullals, de Salvador Macip i
Sebastià Roig.
Per a joves a partir de 12 anys.
A les 17 h a la Sala Jove.
Hora del Conte
Carro de contes
A càrrec de Diana Kerbelis. A les
18 h a la plaça de la Biblioteca.
Actuació Balla’m un
llibre: Lolita.
À càrrec de la Companyia La
Taimada. 20 h, al primer pis de la
Biblioteca.
Del 24 AL 13 DE MAIG
Exposició 10è aniversari
de l’Escola Bressol Can
Borell.
Al primer pis de la Biblioteca.
Dia 25
Xerrada
Todos somos bipolares:
motivación y liderazgo, a càrrec
de David Quesada.
Sala Roberto Bolaño. 19 h
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Maresme
Dia 6
Calella
Sessió informativa: “Coneix
el que pots i no pots deduir en
els teus impostos per a no tenir
sancions d’Hisenda“, a càrrec de
Yolanda Presas. 14.30 - 16.30 h, a
la Fàbrica Llobet-Guri.
Presentació del llibre
Ningú li havia dit que seria
ell qui pagaria la hipoteca, de
Carme Serradell Alonso. 19 h, a
la Biblioteca Can Salvador de la
Plaça.
Pineda de Mar
Dia Mundial de l‘activitat
física i de la salut. Diverses
activitats al llarg de la setmana
Taller per adults:
“Coneixement del significat
de les figures del Tarot com a
arquetips“. A càrrec de Anna
Ferrando Vila a les 18 h
Biblioteca de Poblenou.
Dies 7, 8 i 9
Tordera
Fira del Ram al Parc Prudenci
Bertrana.
Dia 7
Calella
inici dels actes del Dia
Mundial de la Salut
(7 d’abril) i del Dia Mundial de
l’Activitat Física (6 d’abril) amb la
gent gran. 9 h, al CAP de Calella.
Trobada amb l’escriptora
Care Santos. Programa
Lletres en viu de la Institució de
les Lletres Catalanes. 11 h, a la
Biblioteca Can Salvador de la
Plaça.
inici del curs de monitors/
res d’activitats de lleure
infantil i juvenil. 15.30 h, a
l’Àrea d’Educació.
Inauguració de l’exposició
“Els passos de Setmana Santa”.
19 h, a la Capella de Sant Quirze i
Santa Julita.
presentació del llibre
Pere Català i Pich. Fotografia,
publicitat, avantguarda i
literatura (1889-1971), a
càrrec de Pablo Giori (autor) i
Rafael Català (editor). 20 h, a
l’Ajuntament Vell.
18è Cafè Jazz a Calella,
concert amb Sergi Sirvent
(piano), Horacio Fumero
(contrabaix) i David Xirgu
(bateria). 22 h, a la Sala Mozart.
Pineda de Mar
Cantada Escolar
A les 10.15 h a Can Xaubet
Tastets de te: “El ritual del te
saharauí: amarg, dolç i suau“
19 h. Biblioteca M. Serra i Moret

AGENDA FACILITADA PER RÀDIO MARINA

Malgrat de Mar
ELS CONTES DEL DIVENDRES
18 h Sala de la Biblioteca La
Cooperativa
Dia 8
Calella
Mercat solidari en benefici
de la Fundació Hàbitat Solidari. 9
- 20.30 h, a la plaça de l’Església
International Dub
Gathering Maresme
Launch Party.
20 h, a la Sala Polivalent de la
Fàbrica Llobet-Guri
Maria del Mar Bonet, Gira
50 anys, amb Borja Penalba.
22 h, a la Sala Mozart.
Palafolls
FESTIVAL SINGULARS. Joana
Serrat. A partir de les 22.30h, al
Casal d‘Avis de Palafolls.
TALLER LA PASQUA. A partir de
les 11 h a la Biblioteca Enric
Miralles.
Pineda de Mar
VIII Fira mercat
d‘artesania
De 10 a 21 a Plaça Espanya
Mercat solidari. De 10 a 14 h.
Pl. Nova/ Pl. Reis Catòlics
Teatre: Cyrano de
Bergerac, a càrrec de la
Companyia del Centre Cultural
Recreatiu. A les 22 h. Al Centre
Cultural i Recreatiu
Dia 9
Diada de Rams. Benedicció
de palmes i palmons a les
parròquies de la comarca
Calella
gala matinal de cinema
local del Festimatge’17.
11.30 h, a la Sala Mozart
Malgrat de Mar
VERMUT-CONCERT
12 h Local Social 1r pis de La
Barretina. Interpreta: Coral
Juvenil de Santa Maria de Pineda
Santa Susanna
Audició de sardanes amb
la cobla Cervianenca. Al
Pavelló Municipal. 18.30h.
Pineda de Mar
Ballada de Country
De les 11 a 14 h. Plaça del Mar
Carxofada i homenatge
pòstum a Jaume Buch i
Fonoll. A partir de les 12
Lloc: Plaça de les Mèlies
Cinema a l‘Auditori “El
llibre de la selva”. 18 h
Teatre: Cyrano de
Bergerac, a càrrec de la

Companya del Centre Cultural
Recreatiu. A les 18 h
Lloc: Centre Cultural i Recreatiu
Dia 11
Pineda de Mar
Pineda negra: club de
lectura de novel·la negra
20 h. Biblioteca M. Serra i Moret
Meditació de la lluna
plena. A càrrec de Mayka López
20.30 h. C/ Joan Maragall, 19
Dia 12
Calella
Cicle Gaudí: Espanya en
dues trinxeres, La Guerra
Civil en color. Director:
Francesc Escribano Royo, Lluís
Carrizo Martínez. 21 h, a la Sala
Mozart.
Dia 14, Divendres Sant
Calella
25a Bunyolada popular.
11 - 20 h, a la plaça d’Espanya,
Inauguració del Festival
de Cervesa Artesana Carpe
Birrem amb en Súper Pep Birra.
(Fins diumenge) 12 h, al passeig
Manuel Puigvert
processó de Setmana
Santa (del silenci i de la llum),
sortida del portal principal de la
Parròquia de Santa Maria i Sant
Nicolau. 20.30 h
musical JesuCrist
SuperStar, a càrrec de
l’Associació de Teatre Solidari de
Calella. 22 h, a la Sala Mozart.
(També es podrà veure diumenge
a les 19 h).
Pineda de Mar
Processó de Divendres
Sant. A les 18.30 h
Organitza: A.C. M. de Déu dels
Dolors i Crist Jacent
Roda d‘energia angèlica.

A càrrec de Mayka López. A les
20.30 h. C/ Joan Maragall, 19
Dies 14, 15 i 16
Palafolls
Festa Petita amb concert
al Forroll (dia 14), dia
del foc (15) i sardanes i
cloenda (16)
DiA 15
Palafolls
MARKET MANUALITATS
PALAFOLLS. Durant tot el dia, a
la plaça del Poppi.
Pineda de Mar
Mercat solidAri
De 10 a 14 h. Pl. Espanya
DiA 16
Calella
audició de sardanes a
càrrec de la Cobla Sabadell. 12 h,
a la plaça de l’Ajuntament.
Després de missa de 12,
sortida de l’Àngel i la
Verge pel portal gran de la
Parròquia fins a la plaça de
l’Ajuntament. 13.15 h, a la plaça
de l’Ajuntament, Cant de l’Àngel.
Malgrat de Mar
VERMUT-CONCERT
12 h Local Social 1r pis de La
Barretina. Interpreta: Quim Zaldo
Dia 17
Pineda de Mar
Aplec de Sant Pere de Riu
(Dilluns de Pasqua)
Audició de sardanes a càrrec de
la Cobla Ciutat de Girona
A les 16.45 h. Sant Pere de Riu
Dia 18
Tordera
Conferència “La Tercera
Guerra Carlina a Tordera.
Context històric del
naixement de Prudenci
Bertrana”. Biblioteca 20 h
Dia 19

Calella
conferència: “Ludwig van
Beethoven (II)”. A càrrec de
Joan Vives. 18.30 h, al Casal
l’Amistat.
Malgrat de Mar
TALLER DE SANT JORDI
17 h Sala de la Biblioteca la
Cooperativa
Pineda de Mar
Taller infantil: Taller de
Donzelles i Cavallers per aquest
Sant Jordi. Adreçat a nens i nenes
de 7 a 11 anys. 18 h. Biblioteca
M. Serra i Moret
Contes en veu alta. Per a
nens i nenes entre 6 i 12 anys.
Cal inscripció prèvia. 18 h
Lloc: Biblioteca Poblenou
DiA 20
Calella
Xerrada sobre les
Clàusules Sòl. 18 - 20 h, a la
Sala d’Actes de l’Ajuntament Vell.
cineclub: La primavera en
Normandia. VOS. Directora:
Anne Fontaine (França 2014).
21 h, a la Sala Mozart.
Tordera
PRESENTACIÓ projecte
Arxiu Històric #anybertrana.
Biblioteca 18 h
ESTRENA I PROJECCIÓ
DOCUMENTAL SOBRE LA
VIDA I OBRA DE PRUDENCI
BERTRANA #anybertrana. Teatre
Clavé 20 h.
Palafolls
XERRADA “NUMEROLOGIA
PER A PARES I FILLS“. A partir
de les 17.30h. Casal de la Dona.
Pineda de Mar
Club de lectura: La Colla
dels Vermells (de 8 a 10 anys)
Llegirem el llibre:Un cargol
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fos veritat i m‘ho estic
perdent. Amb la presència
dels autors Lídia Barcons i Josep
Gimbernat. 20 h
Biblioteca M. Serra i Moret
Teatre: Acte de cloenda i
lliurament de premis del 38è
Concurs de Teatre Premi Vila
de Pineda de Mar. Gran Nit del
Teatre. A les 21 h. Sala Gran del
Centre Cultural Recreatiu
En sintonia: JAM. A les 22 h a
Can Comas
Concert de Sant Jordi. A
càrrec d’Ihsanlulu: “Despullantnos... amb Llach i Serrat”.
22 h. A l‘Auditori.

fabufantàstic, de l‘Eulàlia Canal.
17.30 h. Biblioteca M. Serra i
Moret
DiA 21
Calella
Cloenda del Taller
“Ensenyem a ballar
sardanes”, que s’ha portat a
terme a totes els centres escolars
de Calella. 15 - 17.30 h, a la plaça
de l’Església.
Taller “Fes la rosa de Sant
Jordi”. 17 - 20 h, al Mercat
Municipal.
6a sessió de les Trobades
d’òpera per tractar l’obra
Rigoletto de Giuseppe Verdi amb
els comentaris de Rosa Maria
Carbonell. 18.30 h, a la Sala
Mozart.
Palafolls
RECULL POÈTIC DE JOSEP
PALAU I FABRE. Al llarg del
mati, a càrrec dels alumnes de
l‘Institut Font del Ferro.
Malgrat de Mar
SANT JORDI CERCA EL DRAC
De 9 h a 13 h, pels carrers de

Malgrat de Mar. El cavaller dalt
del seu cavall cerca el drac.
ELS CONTES DEL DIVENDRES
18 h. Sala de la Biblioteca La
Cooperativa
TABALADA I ESPECTACLE
20.45 h Parc de Can Campassol
CERCAVILA DE BESTIARI
21.30 h Carrer Sant Pere,
Llibertat, Caporal Fradera, Abat
Oliba, Av. del Carme.
CINEMA
22 h Centre Cultural. Yo, Daniel
Blake. Dirigida per Ken Loach
Pineda de Mar
Taller infantil: Rosa de
Sant Jordi amb material de
reciclatge. De 5 a 11 anys. 18 h.
Biblioteca de Poblenou
Saviesa oriental per a la
vida quotidiana. Basat en
La saviesa mil·lenària del Karma
de l‘amor, de Guesshe Michael
Roach. A càrrec de Maite Bayona
19 h. Biblioteca de Poblenou
Presentació llibre: I si

Dissabte 22
Calella
X Fira del llibre de segona
mà. 10 - 20 h, a la plaça de
l’Ajuntament.
Calella Conte 2017 Festivalet de Contes
(tot el cap de setmana).
Pintacares (11:30 h),
Lectura pública de Sant
Jordi (17:30 h), Cercavila
de contes (18 h), actuació
de l’Escola de Dansa La
Fàbrica (19 h).
Cerimònia del lliurament
del Premi Ciutat de
Calella. 22 h, a la Sala Mozart.
Tordera
Lanabesak al Clavé. 19:30 h
Palafolls
-PRESENTACIó DEL LLIBRE
OBRE LA FINESTRA. Recorregut
per la naturalesa de Palafolls,
a través de les autores Marina
Cabrera i Mar Selvaggi. 11 h. A la
Biblioteca Enric Miralles.
Taller de Sant Jordi a la
Biblioteca (10:30).

Dia internacional de la
Dansa al Fòrum Palatiolo, 12 h
Malgrat de Mar
PRESENTACIÓ PLA D’ACCIÓ
CULTURAL
10 h Presentació
10.45 h Pausa
11 h Espai obert d’opinió
A càrrec de Cristina Rodríguez,
consultora en polítiques de
Cultura i Eugènia Argimon de
CERC
ARTS PLÀSTIQUES
De 9 A 13 h Parc del Castell
Els pintors malgratencs pinten al
carrer.
TALLER DE JENNA
18 h Peixateries Velles
EXHIBICIÓ DANSA ORIENTAL
19.30 h Aparcament Mercat
Municipal
TEATRE JUVENIL AMATEUR
Trajectes, a càrrec de Teatre Les
Peres. A benefici de Malgrat
Acull. 20 h Centre Cultural.
V EXHIBICIÓ DE GRUPS XOU
20 h. Pavelló Municipal
Pineda de Mar
Teatre. Funció especial
de Sant Jordi: Cyrano
de Bergerac, a càrrec de la
Companya del Centre Cultural
Recreatiu. 22 h
Al Centre Cultural i Recreatiu
Diumenge 23, Sant Jordi
Calella
Fira del llibre i de la
rosa, venda de roses solidàries,
animació musical, contes, tallers
creatius, inauguració d’una placa
dedicada al poeta Mossèn Cinto
Verdaguer, pintacares...
gala cloenda del
Festimatge’17. 11.30 h, a la
Sala Mozart.

Tordera
Fira de Sant Jordi
a l’avinguda dels Països Catalans
(davant del Pavelló), de 10 a 20 h
Palafolls
Parades de venda de
llibres i roses
Malgrat de Mar
PARADES DE LLIBRES I ROSES
Al llarg de tot el dia, barri antic
VERMUT-CONCERT
Interpreta: Zirena Pop/Folk.
12 h. Local Social 1r pis de La
Barretina.
Santa Susanna
actes amb motiu de la
Diada de Sant Jordi.
Plaça Catalunya i Local Social.
Durant tot el dia.
Audició de sardanes
amb la cobla Principal de Cassà.
A la plaça Catalunya (si fa mal
temps al pavelló municipal).
18.30 h
Pineda de Mar
Gran Festa de la cultura
per Sant Jordi:
Presentació dels llibres:
“Pineda en imatges“ (de Raimon
Miranda i Joan Legaz Pons) i
“Numeros primos, gemelos y
meridiano“ (de Marta Fornieles).
Actuacions dels grups i
cantants:
Sa Buada Gospel Choir, David
Torne, Ramon Tutó, Asgard
Rubian Rubia, Dolores, Long Play,
The Nameless...
De 9 a 14 h a la Pl. de les Mèlies.
Parades de llibres i roses
Pl. de les Mèlies i Pl. d’Espanya.
Feria d’Abril a Pineda
De 12 a 18 h a la plaça de
l’Estatut.
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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)
lloret de mar (Estació de bus) - barcelona

Blanes - Barcelona (Renfe)

5.00

Feiners
6.05

6.17

6.33

6.48

7.05

7.17

7.35

7.47

8.17

8.48

9.16

9.46

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

7.30

8.30

9.00

9.30

15.30 17.15 18.15 19.00

-

10.30 11.30 13.30
-

-

barcelona - lloret de mar (Estació de bus)
8.45

9.45

11.15 13.15 14.15 15.15 16.15 17.15

18.30 19.15 20.30 21.15

-

-

-

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

-

-

-

-

blanes (centre) - lloret DE MAR
Feiners
FESTIUS

7.00 - 21.20 cada 20 min
8.00 - 21.00 cada 30 min

blanes (Estació) - barcelona (Estació del Nord)
7.00

9.30

10.00 14.30 17.00 19.00

9.00

6.30

7.05

7.30

9.00

11.00 14.00 15.50 18.20

dissabtes feiners

9.00

15.50

Feiners

19.33

8.00 - 21.00 cada 30 min

Feiners

14.33 15.03 15.33 16.03 16.34 17.07
19.03

FESTIUS

barcelona (Estació del Nord) - blanes (Estació)

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

18.32

-

7.15 - 20.55 cada 20 min

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

11.36 12.07 12.36 13.07 13.36 14.00
17.36 18.07

-

Feiners

8.30

-

11.30 13.15 14.30 15.30 17.30 19.00 20.00

dissabtes feiners

13.15 19.00

-

14.00 17.30 19.00 23.25

-

barcelona (Aeroport del Prat) - blanes (Estació)
10.15 11.15 12.15 13.15 15.15 16.15 17.15
18,15 20,15 22.45
GIRONA (Estació de bus) - LLORET DE MAR

Feiners (totes les parades)

Feiners (totes les parades)

8.00

20.15

-

10.15 12.15 13.45 14.15 16.15 18.15
-

-

-

-

-

-

10.30 14.30 16.30 19.30

7.15

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

-

blanes (Estació) - barcelona (Aeroport del Prat)
3.30 5.00 6.00 7.00 9.30 13.00 15.45
17.00 19.00
-

lloret DE MAR (Estació de bus) - GIRONA
6.15

-

-

-

-

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

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

FARMÀCIA ADELL
C. Muralla, 36
Tel. 972 330 491
FARMÀCIA PUJOL
Pl. Ntra. Sra. del Vilar, 6
(Pl. Església dels Pins)
Tel. 972 330 465
FARMÀCIA OMS
C. Nou, 8
Tel. 972 352 459
FARMÀCIA BARTRINA
Av. Joan Carles I, 4
Tel. 972 331 978
FARMÀCIA SUREDA-CASAMOR
Pg. de Dintre, 3
Tel. 972 330 069
FARMÀCIA RAMON
Av. Vila de Madrid, 17
Tel. 972 334 403
FARMÀCIA TURON
Ca la Guidó, 7
Tel. 972 334 701
FARMÀCIA MORELL
Av. Catalunya, 10 (La Plantera)
Tel. 972 337 445
FARMÀCIA GUILLEM
Av. dels Pavos, 30 esc. B, L-3
Tel. 972 351 150
FARMÀCIA GRIMA
C. Giralda, 3 (Mas Borinot)
Tel. 972 337 010
FARMÀCIA ALTIMIR
Av. Europa, 27
Tel. 972 355 000

economia local

Clínica del moble
lloret de mar

REVENDORIUM, de Lloret
de Mar, ofereix un ampli catàleg
de possibilitats en el tractament
dels mobles antics com ara la gran
novetat de tractar el corc per
congelació, restaurar els mobles o
transformar-los per donar un estil
mes fresc i modern.
REVENDORIUM
presenta
un nou concepte de botiga amb
servei de dipòsit-venda de tot tipus d’antiguitats i mobles antics
restaurats en un local de 300 m2 de
superfície.
La trobareu a l’avinguda Vila de
Tossa, 45 de Lloret de Mar, al costat
del Gran Casino Costa Brava. yy

Alguns dels objectes exposats

Escola nàutica
blanes

Cinc patrons professionals
han posat en marxa a Blanes l’Escola Nàutica Selvamar.

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

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

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

Ofereixen la formació per accedir a qualsevol titulació o feina
de tipus esportiu o professional
relacionada amb el món de la
mar: patró de iot, llicència de navegació, pràctiques de vela, ràdio,
manteniment d’embarcacions, capità de iot, patró portuari...

Adreces i telèfons
FARMÀCIA MARIA TIBAU
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

Es troba al carrer Pare Puig, 1
o al mateix port de Blanes. yy

Logo Selvamar de l’escola nàutica

Baixa un punt, Bike Shop
lloret de mar

Lloret de Mar disposa d’un
nou espai dedicat al món del ciclisme, BAIXA UN PUNT Bike
Shop. Una botiga de ciclistes i
per a ciclistes, on es pot trobar
una àmplia gamma de productes,
roba i accessoris de la millor qualitat perquè tant grans com petits
puguin gaudir d‘aquest esport.
Disposa de taller i rentador de
bicicletes per deixar-les sempre
com el primer dia.
És distribuïdor d‘OLYMPIA,
SUPERIOR i RIDLEY i compta amb marques com GOBIK,
KASK, LUCK, SALICE, VICTORY ENDURANCE, MORGAN BLUE i MBWEAR, entre
moltes altres.
BAIXA UN PUNT Bike Shop
està ubicada al carrer Mercè Rodoreda i Gurguí, 7-11 (El Rieral). yy

Façana de l`establiment del Rieral
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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.

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

Venc telescopi Pentaflex
80-900 GoTo. Nou per estrenar
Motors per localitzar situació i comandament computeritzat. Preu
225 €. Contacte: 607 11 95 63 o
trencosta@hotmail.com

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

Tricicle infantil en molt bon estat. Té poc ús. Preu 20 €.
Tel. 600 76 82 38.

Venc moto
Kymco people Gti 2011, 19.000km
6 mesos de garantia 1.600 € . Interessats trucar al 679 442 138.

Venc etiquetadora APLI
Nova per estrenar. Preu: 10 €. Tel.
619 80 63 55 whatsapp.

Venc assecadora
Assecadora d‘evacuació Aspes.
6 kg, es ven per no fer-la servir.
95 euros. Tel: 625 27 77 17.

Venc samarreta per fer running
o ciclisme nova per estrenar.
S‘ajusta al cos. Talla L. Preu: 15 €.
Tel. 619 80 63 55 whatsapp.

Venc rentadora
Rentadora Haier de 6 kg. 1.200 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
Carrer Pirineus
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 MARIA TIBAU
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
23 PdePA
Carrer Narcis Macià i Domènech
24 Bar casas colgadas
Avinguda de Vidreres

ENTREVISTA A MARIA ALADERN (ESCRIPTORA)

“Escriure m’omple i em permet explicar experiències
que he tingut”
ALMUDENA MONTAÑO

Qui?
Una professora jubilada em va
explicar que anava dos cops per
setmana a la Universitat de Barcelona a fer uns seminaris adreçats
a la gent gran. Quan van tancar
el cinema, m’hi vaig matricular.
Jo agafava apunts i quan tornava
amb el tren cap a Blanes els passava a net.

Maria Aladern (Blanes, 1941) presenta aquest mes d’abril la seva tercera novel·la, Escales amunt, un retrat
costumista amb tocs d’humor sobre
la superació d’una jove que decideix
deixar de ser monja per anar a servir
a la casa d’una família de la burgesia.
En menys de cinc anys Aladern ha
escrit tres llibres diferents i, abans de
sortir a la llum el tercer, ja treballa en
el quart. Va decidir posar-se a escriure quan es va jubilar. Amb la primera
novel·la, Camins d’arrels, va guanyar
el certamen literari Paraules a Icària,
l’any 2012. Això la va animar, i el
2014 ja publicava El bram de l’aigua.
Des de llavors, l’escriptura és el seu refugi i el seu alliberament.
Podríem dir que ha quedat enganxada per l’escriptura?
Escriure m’omple i em permet explicar experiències que he tingut
al llarg de la meva vida. Sempre he
procurat que els meus personatges
siguin versemblants. Gairebé tots
estan basats en fets reals, però intento ubicar-los en escenaris diferents.
Escriure un llibre ha significat per a
mi la recuperació del que no m’hauria pensat mai que podria recuperar: la memòria, trossos de vida...
Els seus dos primers llibres expliquen la vida de persones del seu
voltant. Aquest darrer també té
una part autobiogràfica?
Sempre escric sobre anècdotes que
he viscut jo o alguna persona propera. En aquest cas, la protagonista
podria ser una tieta meva que va
ser monja, però també podria ser
jo quan era jove. Una noia molt crèdula, que no anava a ballar perquè
les monges em deien que era pecat.
Però tant la Dora com jo ens vam
haver d’espavilar en un moment de
les nostres vides.
Quins personatges troba la Dora,
la protagonista de la seva darrera
novel·la?
Els personatges que va trobant al

Què va suposar per a vostè anar
a la ciutat?
Els dos dies que anava a la Universitat em van servir també per
aprendre a moure’m per Barcelona. Visitava les galeries d‘art, museus, llibreries... Un dia, mentre
passejava, vaig passar per davant
de l’Ateneu Barcelonès i em va cridar l’atenció un curs d’iniciació a la
narrativa.
Maria Aladern presenta aquest mes d’abril la tercera de les seves novel·les: Escales amunt. Foto: Almudena Montaño

llarg de la història són persones que
jo he conegut en diferents àmbits i
que els barrejo en un mateix edifici
“escales amunt”. Gent que pot tenir
una base real en el meu món. A la
casa on serveix hi viu un notari que
li permet a ella accedir a la biblioteca familiar i així, poc a poc, la Dora
adquireix coneixements. Al pis de
sota estan els botiguers i al de sobre
la germana del notari, mare d’un
aprenent de polític. A l’àtic de l’edifici hi viu un professor d’art. Un pintor bohemi que ha tingut un gran
paper en el despertar de la nostra
protagonista.

l’ofici d’anar en marc. A casa no es
parlava d’altra cosa que de la barca i
del motor, de les calades i del temps,
mentre de nit fèiem eixugar la roba
molla a la vora del foc i la casa s’impregnava d’olors de mar. També
he crescut esperant l’arribada dels
pescadors. Quan sortia de l’escola,
anava amb el meu germà cap al moll
a esperar el pare i l’avi. Si la barca
tardava una mica més del compte, la
mare i l’àvia ja començaven a patir.

Les “escales amunt” són les escales
de l’edifici on se situa la història?
Sí, però també fa referència a que la
protagonista va escalant posicions a
la vida.

Per què patien?
Perquè a vegades l’espera es feia
molt llarga, d’altres feia mala mar i
no tornaven a l’hora. Aquest llibre
havia de ser el primer que hauria
volgut escriure, però no vaig poder
fer-ho perquè em portava records
tràgics que no era capaç de materialitzar-los.

I en el segon llibre, El Bram de
l’aigua, quina part d’autobiografia hi ha?
És un retrat de la vida dels pescadors, que conec perfectament ja
que vaig néixer en aquest món. De
fet, la nostra vida girava entorn de

Quins records?
El meu germà va morir amb 24 anys
quan entrava al port de Blanes després d’un dia de pesca. Aquell succés va ser una desgràcia per a tota
la família i va canviar les nostres
vides.

Potser escriure i explicar-ho li ha
servit de teràpia.
Segurament que sí, perquè m’ha fet
reviure moltes coses.
Per què va decidir posar-se a escriure?
Al llarg de la meva vida, sempre
pensava que hi havia altres coses
que m’agradaven com ara les arts i
la literatura, però que no les podia
fer per dos motius: la feina i tenir
cura dels meus fills. Vaig treballar
de secretària a la SAFA de Blanes
tretze anys. Després, el meu home i
jo vam obrir un comerç que el vam
regentar durant 25 anys i que ens va
tenir molt lligats. Fins que, de sobte,
un dia tot va canviar.
Com?
Vam haver de tancar la botiga quan
ens van posar al costat un supermercat de 2.000 metres quadrats.
Llavors em va sortir una feina al
cinema Maryan de Blanes, on hi
vaig estar fins els 59 anys. Allà, al
cinema, vaig conèixer una senyora
que em va obrir els ulls.

I es va apuntar...
Sí. El primer dia em van dir que escrivís un text de 30 línies i no sabia
com fer-ho. Vaig escriure només
tres línies. De seguida vaig pensar que m’havia equivocat de lloc.
Però quan anava per la meitat del
curs, la professora em va dir que
no ho feia malament; llavors em
vaig animar i em vaig apuntar a un
altre curs d’escriptura de 90 hores.
I així vaig anar fent cursos fins que
em vaig veure amb cor d’escriure la
primera novel·la.
Què li diu la família d’aquesta
afició per l’escriptura?
La meva germana m’ha donat molt
de suport. El meu home em diu
que a vegades sembla que no hi
soc, però està content i els meus
fills també. Jo tota la vida m’he dedicat a tothom i ara em toca a mi.
L’any que ve publicarà un altre
llibre?
He he he. L’estic escrivint, però no
sé quan l’acabaré. Hi ha setmanes
que no escric res i d’altres que no
paro. M’agrada que el text reposi,
després el rellegeixo, canvio coses
i les perfecciono. yy

La versemblança de les històries i els personatges

Els llibres publicats: Camins d’arrels i El bram de l’aigua. Foto: A. Montaño

Les novel·les de la Maria Aladern
tenen totes un nexe en comú. Els
personatges que hi surten són
versemblants. Ella canvia els seus
noms, les ubicacions, els barreja
amb altres vides, però són fruït
d’un passat que ha viscut. Gent
que l’ha sorprès, que ha marcat
la seva vida, que ha admirat, odiat o simplement persones que ha
conegut. També les històries són
fruit d’unes vivències i records.

La primera novel·la que va escriure, Camins d’arrels (2012), tracta
de la vida de pagès, del món que
van viure els seus avis i que ella va
contemplar des de ben petita. El
segon llibre, El bram de l’aigua,
retrata la vida de les famílies de
pescadors, unes històries viscudes en primera persona però que
ha volgut situar en altres indrets
perquè els personatges poguessin
moure’s més lliurement.

PRÒXIMA EDICIÓ: 10 maig

I en la darrera de les seves novel·les, Escales amunt, els protagonistes tornen a ser persones
del seu entorn, però en aquest
cas els hi dona més llibertat: “Jo
m’identifico molt amb la protagonista, la Dora, amb aquest
afany de superació que té, malgrat els problemes als quals s’ha
d’e nfrontar”, puntualitza la Maria Aladern. yy

