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POUM sobre la taula

Aquest abril i maig es recullen
signatures pel referèndum. Hi
participen 5.000 voluntaris i ja
s’han superat les 40.000.
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Jornades Gastronòmiques
Lloret de Mar celebra aquest maig les XVII Jornades de l’Arròs i Blanes, les
segones de la Gamba.

Esport i turisme

Els regidors només van votar per decidir si es deixava el POUM sobre la taula. Foto Yoyo

El nou Pla General d’Urbanisme de Blanes ha quedat sobre la taula perquè no hi havia una majoria de regidors disposats a aprovar-lo. El tema que va centrar el debat va ser la possibilitat o no d’obrir la porta a dos
càmpings perquè regularitzin unes ampliacions fetes en sòl agrícola. Com que des de principi de mes regia
el POUM del 1981, s’ha aprovat, en aquest cas per unanimitat, la suspensió de llicències per evitar obres que
l’urbanisme actual ja no contempla. Més informació a les pàgines 4 i 5

Sant Jordi
2017
Ciutat Esportiva de Blanes aquesta Setmana Santa. Foto Aj. Blanes

Blanes i Lloret de Mar s’han omplert aquest mes d’abril d’esportistes
i els seus acompanyants. El turisme esportiu cada cop té més pes a la
Costa Brava sud, especialment en temporada baixa. Pàg. 24

La diada de Sant Jordi es va viure
amb la màxima intensitat al carrer. A Lloret de Mar es va organitzar la Nit de la Cultura. Tant a
Blanes com a Lloret, es van presentar diversos llibres de temàtica i autors locals. Pàg. 6, 10, 12, 14,
15, 21 i 23

Jaume Soliguer rebent el Premi Sa Gavina. Foto M.A. Comas
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L’Editorial
Aturades les obres a Blanes
L’Ajuntament de Blanes no ha aconseguit aprovar el nou Pla d’Ordenació
Urbana (POUM) i ha decretat la suspensió de llicències d’obres a tota la població per evitar haver de donar llicències amb la normativa de 1981, ara
obsoleta.

Blanes estrena el nou Sorteig
de la Grossa de Sant Jordi

Mala notícia. La manca d’entesa entre les diferents forces polítiques aporta
un nou entrebanc a la malmesa economia local blanenca, ja prou castigada.
L’embolic entorn d’unes ampliacions no autoritzades d’uns càmpings ha
provocat aquesta esperpèntica situació.
No s’ha pogut aprovar el nou POUM ja redactat perquè alguns partits
presents al consistori no es conformen amb que els empresaris campistes siguin sancionats amb multes milionàries per haver ampliat els seus
càmpings en terrenys que, tot i ser propietat dels mateixos, no estaven qualificats per a aquesta activitat.
També exigeixen que els terrenys siguin alliberats de l’actual ocupació campista i que no hi pugui ser legalitzada aquesta activitat amb el nou POUM.
L’exigència semblaria més raonable si fos recuperable l’activitat agrícola que
es vol protegir. Però la realitat és que l’explotació agrícola està en reculada
i aquests terrenys quedarien improductius, com bona part dels plans de la
Tordera. Es tractaria de perdre una activitat que genera valor afegit a canvi de res.
Sancionar als infractors no hauria de significar perjudicar els interessos de
la població a la que es vol protegir i reduir les places turístiques existents
sense obtenir cap altre activitat productiva és perjudicar l’economia local. yy

1r Premi de la Grossa. Foto Aj. Blanes
blanes

La ciutat de Blanes ha allotjat
la primera edició del sorteig de la
Grossa de Sant Jordi 2017, coincidint amb la celebració del 30è aniversari de Loteria de Catalunya, i
s’han repartit 5 milions d’euros en
premis. Els beneficis de la Grossa de Sant Jordi es destinaran al
Pla Català pels Refugiats. El primer premi ha estat per al número
51.393, i s’ha repartit al Quiosc del
Mercat i a l’Estanc l’Havana, tots
dos de Girona, així com al Gremi
de Pastissers de Barcelona.

LA MARINA 46. ANY V
Edita: Ràdio Marina, SA - NIF A-17063421
Ca la Guidó, 1 - 17300 BLANES
Tel. 972 334 500 - Fax 972 336 484
lamarina@radiomarina.com - www.radiomarina.com
Cap de redacció: Joan Ferrer i Bernat
Publicitat: Fernando Atencia - publicitat@radiomarina.com
Tel. 972 334 500 - 660 089 090
Disseny i maquetació: Indústria Gràfica Montserrat, SL
Tel. 972 330 298
Imprimeix: Gráficas de Prensa Diaria, SAU
Tiratge d’aquesta edició: 20.000 exemplars
Dipòsit legal: GI-1757-2012

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

El segon premi ha estat el
67.555, venut íntegrament a
Barcelona; el número 75.206
ha estat el tercer premi, venut a

Pont de Suert i Sant Boi de Llobregat. Per últim, el quart premi,
el 42.518, s’ha repartit a l’Hospitalet de Llobregat i a Tortosa,
mentre que el cinquè, el 71.592,
l’ha venut la seu de Loteria de
Catalunya de Barcelona.
Tres persones del públic escollides a l’atzar han estat les mans
innocents que han accionat el
botó del 3r, 4t i 5è premis. El blanenc Ricard Borrell, propietari
de l’Estanc del Mercat de Blanes
on es va vendre el primer premi
de la Grossa de Cap d’Any 2016,
ha apadrinat el primer premi,
mentre que el del segon ha estat
Edgar Gómez, cantant de l’anunci
publicitari del sorteig.

L’estrena del nou producte de
Loteria de Catalunya a l’escenari
del Teatre de Blanes ha estat organitzada per Loteria de Catalunya,
de la Direcció General de Tributs
i Jocs de la Generalitat de Catalunya, Televisió de Catalunya, Catalunya Ràdio i el suport de l’Ajuntament de Blanes.
Els premis de la Grossa de
Sant Jordi es poden cobrar durant
els 90 dies posteriors a la data del
sorteig, és a dir, fins al 26 de juliol,
a qualsevol oficina de Caixabank,
o bé a la mateixa seu de Loteria
de Catalunya, a la Gran Via 639,
de Barcelona. Les butlletes de fins
a 120 euros també es pagan als
punts de venda habituals. yy

972 372 943

Terminal d‘Autobusos:

Transports Pujol
Barcelona Bus

972 337 842
972 350 487

ITV

972 353 133
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Lloret Nature promou les activitats familiars
Han començat aquest abril i acabaran a finals de juny
tivitats per fer en família que ofereixin la possibilitat de conèixer el
nostre patrimoni natural, tant la
fauna com la flora que habita en
el nostre litoral. Hem programat
les activitats en temporada mitjana, quan les famílies encara no
poden passar el dia a la platja però
sí fer activitats a l’aire lliure, amb
la intenció que puguin compartir
temps i activitats amb els més petits de casa.”

lloret de mar

Lloret Turisme aposta aquesta primavera per oferir activitats
familiars que permetin als nens
i nenes i també als seus familiars
entrar en contacte amb l’entorn
natural de Lloret d’una manera
didàctica i divertida.
Aquest mes segueixen els tallers de descoberta de l’entorn i
al juny s’estrenaran unes sortides
d’immersió lleugera.

El projecte Lloret Nature inclou també unes sortides guiades
de marxa nòrdica pel camí de
ronda i els boscos de Lloret tots
els dimecres i dissabtes a les 10h
fins al 17 de juny. Aquesta activitat ja va tenir lloc l’any passat
amb la participació de més de 260
persones.

«Les activitats posen en
contacte amb l’entorn
natural de Lloret d’una
manera didàctica i
divertida»
Es tracta de dues propostes
que s’inclouen dins les activitats
de Lloret Nature. Un taller de
descoberta de l’entorn que ha començat el mes d’abril i s’allargarà
durant tot el mes de maig, i unes
sortides guiades d’immersió lleugera (snorkelling) durant el mes
de juny. Els tallers de descoberta
de l’entorn inclouen una activitat
per descobrir el mar a través de
la presentació d’organismes cu-

Taller de descoberta. Foto Lloret Turisme

riosos de les platges en aquaris i
una descoberta del bosc adaptada a dos nivells d’edat (gimcana
de pistes o cursa d’orientació).
Les sortides guiades d’immersió
lleugera permetran descobrir la
fauna i la flora submarines que es
poden trobar al litoral de Lloret i
en molts punts de la Costa Brava.

Totes les activitats, disponibles en quatre idiomes (català,
castellà, anglès i francès), es fan
els dissabtes de 10 a 12 h a la Casa
del Mar de Lloret i estan pensades
per a majors de 5 anys, els quals
han d’anar sempre acompanyats
d’un adult. El preu és de 5 € per
persona en el cas dels tallers i de

10 € per persona en el cas de les
sortides d’immersió lleugera i inclou tot el material necessari per a
fer les activitats.
En paraules d’Elizabeth Keegan, gerent de Lloret Turisme, “des
de Lloret Turisme hem volgut proposar als nostres visitants dues ac-

El calendari d’activitats de primavera de Lloret Nature s’acabarà
a finals de juny, però es reprendrà
passat l’estiu, iniciant-se les sortides d’immersió lleugera el 2 de setembre, les sortides de marxa nòrdica el 9 de setembre i els tallers
de descoberta el 7 d’octubre. Les
inscripcions per a totes les activitats es poden fer a les oficines de
Turisme de Lloret de Mar. yy
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El nou POUM de Blanes queda sobre la taula

S’han suspès les llicències per evitar que es puguin fer obres segons el POUM del 81, actualment en vigor

va sobre la taula. Ara s’ha creat
una taula de treball amb polítics,
treballadors dels càmpings i empresaris per intentar desencallar
el tema.

blanes

Després de mesos de debats
i polèmiques, en el Ple ordinari
d’abril, va quedar clar que la proposta de nou POUM presentada
pel govern només sumava 9 dels
21 vots possibles (PSC, PDeCAT
i PP). El tema que genera més
diferències és el d’obrir o no la
porta a que dos càmpings puguin
regularitzar les ampliacions fetes
en terrenys agrícoles. En aquests
moments, Blanes es regeix pel Pla
General del 81 perquè el Tribunal
Suprem ha confirmat la suspensió
del pla del 2010.
La Sala de Plens es va omplir
de gom a gom de treballadors
dels dos càmpings, que fa anys
van ampliar les seves instal·lacions en terrenys agrícoles d’especial protecció, que minuts abans
s’havien manifestat pels carrers
de la vila en defensa dels seus
llocs de treball.
ERC, tot i formar part del govern, ja fa temps que va decidir
en assemblea no donar suport a
la proposta, segons recordava el
regidor Àngel Canosa. “Fa dos
mesos i un dia que l’assemblea
va dir no a l’actual proposta. En
tot cas estem oberts a parlar amb

Al no haver prosperat el nou
POUM, l’alcalde va entrar pel
procediment d’urgència la suspensió de llicències d’obres en
un nou punt a l’ordre del dia per
evitar que es puguin fer obres
segons el Pla General del 81, en
vigor des de principis de mes
perquè el Tribunal Suprem ha
confirmat l’anul·lació del Pla del
2010.

La sala de plens es va omplir de gom a gom. Foto Yoyo

tothom per buscar la millor solució per a Blanes”.
Pepa Celaya, regidora d’Urbanisme, destacava que, “des del
2015, hi ha la possibilitat a nivell
de Catalunya de regular la situació d’un gran nombre de càmpings. Nosaltres només obrim la
porta. Els propietaris han de fer
tots els tràmits davant la Generalitat”. Celaya també recordava

que l’ajuntament ja havia intentat regularitzar aquestes 6 ha de
terreny els anys 2004 i 2013, però
en aquells anys, “no era possible”.

clar que el tema no tirarà endavant. Proposo a l’alcalde que ho
deixi sobre la taula i tots plegats
seguim treballant”.

Després d’una hora i mitja de
tens debat, el regidor de C’s, Sergio Atalaya, va proposar deixar
el tema sobre la taula i seguir treballant per intentar arribar a un
acord més ampli. “Després d’escoltar tot el que s’ha dit, queda

PSC, PDeCAT, ERC, C’s,
Batega per Blanes i PP van recolzar la proposta, mentre que
ICV-EUiA i CUP no van votar,
tal i com havia demanat l’alcalde abans de decidir si es portava
el POUM a votació o es deixa-

Aquesta suspensió de llicències va ser proposada en el seu
dia pel regidor d’ICV-EUiA, Víctor Catalán, per evitar obres no
desitjades per ningú. “A primera línia de mar hi podria haver
edificis de molts pisos. Pinya de
Rosa, tot i estar protegida, també seria urbanitzable. També ho
seria el Racó Blau”.
Després que la inclusió pel
procediment d’urgència s’aprovés per unanimitat, la suspensió
de llicències també va prosperar
igualment amb el recolzament
de totes les forces polítiques. yy
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Més hotels i més zones verdes
blanes

Tot i que en el debat que es
va organitzar uns dies abans del
ple d’abril i en el mateix plenari
on es va portar el POUM bàsicament es va parlar de les ampliacions dels càmpings Bellaterra
i Blanc d’Eivissa, també es van
conèixer alguns detalls de la
resta del planejament urbanístic que es preveu per Blanes pels
propers 20 anys si finalment
s’aprova.

«Blanes preveu augmentar
les places hoteleres i crear
una zona d’oci fora de l’àrea
urbana»
La proposta de nou POUM
de Blanes planteja augmentar la
planta hotelera i reduir la dels
càmpings. Blanes, passaria de
3.100 places hoteleres actuals a
8.900 si es desenvolupés tot el
POUM. A nivell de càmpings,
es planteja una reducció del
30% de les places, passant de les
10.800 actuals a unes 7.000.
Segons va explicar Esteve
Corominas, redactor del pla,
en el debat previ al ple, alguns
càmpings de la zona urbana es
podrien transformar en hotels
de 3 i 4 estrelles.

Les zones verdes també augmentarien 11 hectàrees creant-se
tres grans espais al Racó Blau,
Finca Perpiñà i antic càmping la
Sardana. També es preveu augmentar el sòl industrial i crear
un nou vial d’entrada des de la
Ciutat Esportiva fins a la zona
turística.

i això genera algunes mancances. L’aprovarem per la urgència,
però cal perfeccionar-lo”.

En el decurs del ple, la regidora
d’Urbanisme, Pepa Celaya, també
va avançar que un cop aprovat el
POUM, “ja no es podrien demanar llicències per a discoteques i
sales de festa en zona urbana, per
evitar els problemes que estem
patint actualment”. També es treballa el catàleg de masies i cases
rurals. “Es proposa regularitzar
40 construccions fetes en sòl forestal. Els seus propietaris podran
actuar sobre l’habitatge, que no es
podrà ampliar”.

«El POUM que s’aprovi ha de
tenir en compte el disseny
del Blanes dels propers 20
anys»

Altres opinions
Tot i que el POUM no es va
arribar a votar, tots els grups van
deixar clara la seva posició sobre
la proposta.
Per Salvador Tordera del PP,
“la llei permet legalitzar els càmpings des del 2015. Ens cal un
nou pla amb urgència. Blanes té
un terme municipal molt petit

Per Jaume Pujadas (CUP), “no
pertoca créixer. Blanes té 2.000
habitatges buits. Els recursos naturals tenen un límit. No cedirem
als interessos particulars”.

Jordi Urgell (Batega per Blanes), va criticar la política turística del govern aquests darrers
dos anys. “Què heu fet a l’avinguda Vila de Madrid? El tema dels
càmpings no és el mateix que el
de la SAFA.”
Sergio Atalaya (Cs) va recordar a PSC, CiU, PP, ERC i ICVEUIA que el problema dels càmpings “l’heu creat vosaltres que
heu estat en diferents governs.
Ens heu posat en un embolic”.
Víctor Catalán (EUIA-ICV)
va recordar que el seu grup va
ser l’únic que ja es va oposar al
pla que ara ha estat tombat pel
TS. Per afegir, “avui no acaba res,
comença tot. Blanes pot arribar

Debat sobre el POUM al Teatre. Foto Yoyo

als 85.000 habitants quan actualment ja estem col·lapsats. S’ha de
negociar.”
Joaquim Torrecillas (PeDeCAT) va recordar que es modifica un POUM que va aconseguir

19 dels 21 vots i va defensar la
legalització dels càmpings. “Hi
ha una llei de rang superior
que ho permet. Podem perdre
més de 100.000 viatgers. També
es proposa legalitzar un munt
d’habitatges”. yy
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Contes il·lustrats Sant Jordi es viu al carrer
de Josep Alemany
blanes

La vigília literària de Sant
Jordi, es va encetar amb la presentació dels Contes il·lustrats.
El Blanes del segle XIX, de Josep
Alemany i Borràs (Blanes, 1868
– El Masnou, 1943). L’Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Blanes ha editat 400 exemplars que
inclouen una selecció de narracions breus il·lustrades per Pau
Sureda Corcoy, que encapçala la
publicació amb una recreació del
racó de la Platja de Sa Palomera
de fa dos segles.

Els contes que es reprodueixen
en aquesta edició il·lustrada daten
del segle XIX i evoquen un Blanes
tradicional, arrelat a les celebracions que marquen el curs de l’any
a la vila. Hi ha des de les enramades amb els seus balls, antecedents
de les actuals festes de barri, fins
a la Fira de Sant Tomàs del 21 de
desembre; passant per la tirada de
l’art, que encara se celebra al barri
d’Els Pins i durant la Festa Major
Petita; o bé el conte que sembla
evocar la desapareguda font de
l’Esperança coronada per la figura
del déu Neptú. yy

Fira del llibre i de la rosa de Lloret. Foto M.A. Comas
catalunya

La diada de Sant Jordi d’aquest
2017 ha estat especial.
El dia 23 queia en diumenge
i la festa va començar divendres
i en alguns casos va acabar el dilluns.

El regidor de Cultura, Quim Torrecillas, presentant el llibre. Foto Yoyo

A la Selva i al Maresme, com
cada any es van organitzar un
gran nombre d’activitats al voltant del món del llibre: revetlles
a les biblioteques, fira de llibres i
roses, concurs literari, presentació de llibres, sardanes...

Llibres i roses
La facturació del Gremi de
Llibreters de Catalunya per Sant
Jordi s’incrementa un 4%. El
Gremi ha assolit una facturació
de 21,80 milions d‘euros. La xifra suposa un increment del 4%
respecte els 20,96 milions del
2016, si se sumen les vendes de
dissabte i diumenge, com ho va
acordar la Cambra del Llibre de
Catalunya de manera excepcional per aquest any.
La xifra supera els 1,6 milions

d’exemplars venuts i confirma les
bones sensacions de participació
que el Gremi abans de la diada.
En total, es van vendre 52.467 títols diferents, un 15,9% més que
el 2016. D‘aquests, el 56% van ser
en català -un 1,78% més que l‘any
passat-, el 43% en castellà i l‘1% en
altres idiomes.
Un any més, les vendes de llibres infantils i juvenils copen el
gruix més important de vendes,
un 35,31%, seguit per la ficció
amb un 34,25% i la noficció d‘un
30,44%. yy
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Recuperació dels Shopping Night i Formula
Weekend
búnquers
blanes

Joves d’Esquerra Verda, Alternativa Jove i Marea Jove han organitzat una nova jornada de voluntariat per recuperar i restaurar els
búnquers de la Guerra Civil a Blanes. Es va dur a terme el dissabte 22 d’abril. Aquestes jornades
tenen com a objectiu recuperar el
patrimoni i la memòria, així com
la preservació del simbolisme que
suposen aquestes construccions
de resistència contra el feixisme.
Es va netejar, buidar de runes
i deixalles els interiors, netejar

Interior d’un dels búnquers. Foto Yoyo

els creixements vegetals que hi
ha hagut a l’interior i netejar les
pintades, moltes d’elles racistes i
feixistes, per completar l’obertura del 2n ramal d‘un búnquer i
passadís sota el bosc de més de
30 metres després que en la tercera jornada quedessin obertes
tres entrades.
També es va presentar el llibre sobre els testimoni de dones
a les presons franquistes de Tomasa Cuevas, que enguany es
commemoraran els 10 anys des
de la seva mort. yy

CRISTINA MANCHADO - LLORET

El divendres dia 12 de maig,
Lloret de Mar organitza un any
més la Shopping Night. Es tracta
d’una nit dedicada al comerç, on
les botigues i els establiments de
la vila estaran oberts fins quarts
d’una de la matinada. Hi haurà
ofertes comercials, música, desfilada de moda, demostracions de
ball, degustacions gastronòmiques en els bars i restaurants del
poble, còctels i zones infantils.
Un dels altres actes a destacar
del cap de setmana del 12 al 14 és
el de Lloret Formula Weekend.
És la millor proposta relacionada
amb el món del motor per viure i
sentir l’adrenalina de la benzina
sense haver de sortir del poble.
Durant la tarda del divendres 12
de maig, els assistents podran
gaudir de l’espectacle de Moto
show; mentre que la nit del dissabte, podran fer-ho amb el Car
show. La clàssica conducció de
vehicles de Fòrmula 1 es podrà realitzar durant els tres dies. Es podrà sentir la potència d’un cotxe
de competició i aprofitar aquesta
oportunitat única per conduir els

Formula Weekend 2016. Foto M.A. Comas

vehicles més potents del mercat
automobilístic. També hi haurà
l’exposició de vehicles esportius.
Es podrà visitar durant els tres

dies del cap de setmana al passeig
Marítim de la vila. Aquests actes
coincideixen amb el Gran Premi
de F-1 de Montmeló. yy
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El cor del pi negre
blanes - lloret de mar

Els teatres de Blanes i Lloret
s’han unit per oferir les projeccions de El cor del pi negre, del blanenc Jaume Pujadas, seleccionat
al Festival de Sitges, i el film que
el va inspirar, Vida en Sombras, de
Llorenç Llobet-Gràcia.
El documental El cor del pi
negre aborda la figura del sabadellenc Llorenç Llobet-Gràcia
(1911-1973), un cineasta pràcticament desconegut pel gran públic. La seva abundant i reconeguda obra com a amateur i la seva
única incursió en el món professional, Vida en sombras (1948),
despleguen un univers regit únicament i exclusivament pel cinema, entès com una passió vital.
El treball de Jaume Pujadas
es planteja com una recerca, el
resseguiment d’un personatge
que, mogut per les imatges de les
pel·lícules de Lorenç Llobet, anirà
descobrint el paisatge fílmic i personal del cineasta de Sabadell. Per
la seva banda, Vida en sombras és
la biografia d’un cineasta nascut

Jaume Pujadas durant la gravació del documental

en un cinema de fira, convertit en
operador durant la Guerra Civil
i pel qual el cinema resulta vital
en moments transcendentals de la
seva vida.
Altres obres de Pujadas: Davant del mar (2010), que tracta
sobre la història de la Casa del
Poble de Blanes; Roberto Belano,
patinant per la pista de gel (2003)
–que protagonitza l’escriptor xilè
que va conèixer l’èxit de la seva
trajectòria literària a Blanes, Ro-

berto Bolaño-; Patetik Films. Una
adolescència en Hi-8 (2007); L’altre Jaume (2006); i L’últim heroi
(2005).
D‘altra banda, el seu documental «Bienvenido camarada»
sobre el sindicalisme a la SAFA
–l’actual empresa Nylstar- als anys
70 es troba en fase de postproducció; i prepara un nou guió per al
seu proper projecte que indaga en
el món de les psicofonies. yy

25 anys dels Gegants de
Blanes
cristina manchado - blanes

La Colla Gegantera de Blanes
s’ha posat les seves millors gales
per celebrar les Noces d’Argent.
Els actes van començar el
primer dissabte de maig amb un
taller de capgrossos. Un dels actes més esperats va ser la sortida
de tres cercaviles amb diferents
itineraris pels carrers del municipi. Van participar-hi: els Gegants
de l’Esbart Joaquim Ruyra, que
són els padrins d’en Gastó i na
Caterina; la Banda del Col·legi

Santa Maria, la Banda Musical
de Blanes, la Banda Musical del
Col·legi Mossèn Joan Batlle, els
Manaies de Blanes, els Diables de
Sa Forcanera i la Colla Gegantera
de Blanes.
Coincidint amb aquest aniversari s’ha creat un conte gegant.
“És una novetat extraordinària i
divertida. Els nens de diferents
edats anaven fent un conte, cada
escola un, el feien gràficament
i amb escrits. Pesa 16 quilos i és
impossible d’enquadernar” co-

L’acte central es va fer a la plaça dels Dies Feiners. Foto Yoyo

menta el portaveu de la Colla,
Cinto Juanes.
Un dels actes més emotius
del dia va ser la commemoració
oficial de les Noces d‘Argent dels
gegants. Hi va haver balls i actuacions dels capgrossos i gegants i
danses tradicionals.
L’acte de cloenda va anar a
càrrec de la VBella Banda, després d’un concert on varen participar grups musicals i bandes de
Blanes. yy
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Taronges calentes Birrasana 2017
LLORET DE MAR

Lloret de Mar ha acollit per
primera vegada el Festival de la
cervesa artesana Birrasana. Les
sis primeres edicions s’havien fet
a Blanes. El lloc escollit per muntar la carpa i tots els serveis complementaris ha estat l’aparcament
de Sa Caleta, a primera línia de
mar, un espai de 4.000 m2.

L’obra d’Adell, protagonista de l’acte. Foto Yoyo
blanes

Una de les novetats d’aquest
Sant Jordi ha estat Taronges calentes del blanenc Joan Adell.
Taronges calentes és una selecció de 64 poemes distribuïts
en tres parts que ressegueixen el
recorregut vital de l’autor a través
de diferents etapes de la vida, segons explica el mateix Adell.
Joan Adell, escriptor blanenc
nascut l’any 1938, ha publicat diferents novel·les (El nàufrag, El
mossèn de les putes, Puzles, Matins grisos) i també els reculls de
poemes Sorrejant i Tres estrelles

Michelin. També ha guanyat diversos premis, tot i que es dedica
d’una manera seriosa a la literatura des de la seva jubilació com a
farmacèutic.
Pel mes de juny, espera presentar dues novel·les més, que en
aquests moments les esta acabant.
La presentació de Taronges calentes a Blanes s’ha fet aquest mes
d’abril a la Sala de Plens, amb la
intervenció de 15 veïns i veïnes de
la vila que van llegir un dels poemes d’Adell. L’acte estava organitzat per “lletraminúscula”. yy

Jordi Orobitg, regidor del Pla
Operatiu, explica que “aquest
esdeveniment de caràcter lúdic,
gastronòmic i familiar amb el
component artesanal de la cervesa és una aposta de l’estratègia
acordada entre administracions i
empresariat local per a la desestacionalització de l’activitat turística i la creació de marca”.
En total hi van participar 36
cervesers nacionals i internacionals, amb 194 cerveses diferents,
entre els quals hi ha guanyadors
de prestigiosos certàmens de cervesa artesana. 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”. Cal recordar que, es
tracta d’un festival per a tota la
família on hi ha moltes activitats
adreçades a la mainada i on també té un protagonisme especial la
gastronomia a través del maridatge amb cerveses artesanes.
A nivell de gastronomia, el
dissabte es va poder participar en
el maridatge ofert pel Racó d’en
Cesc amb la degustació de sis
creacions culinàries amb sis cerveses diferents. L’endemà també
hi va haver un showcooking amb
productes locals de la Selva ofert
pel Consell Comarcal de La Selva a través del projecte Localitza

i un maridatge de cervesa amb
formatges.
Dilluns 1r de Maig van continuar les propostes culinàries amb
una sessió de maridatges de cervesa
i foies i una nova oportunitat de
gaudir d’un maridatge de cervesa i
formatge. La promoció del producte local del territori, i especialment
del procedent de la comarca de la
Selva, ha estat una novetat de l’edició d’enguany del Birrasana amb
una col·laboració amb el projecte
Localitza que ja es va iniciar amb
un workshop celebrat al Teatre de
Lloret en el qual diferents productors de la Selva van presentar els
seus productes a professionals d’establiments de la comarca.
A aquesta oferta gastronòmica cal afegir-hi sis foodtrucks,
una d’elles totalment vegana.
Durant el Birrasana es va poder degustar en primícia la cervesa Planctoni, la primera cervesa
feta a base de plàncton. yy

Lloret ha acollit la 7a edició de Birrasana. Foto M.A. Comas

Dia de les Esquadres
blanes

Blanes ha acollit el Dia de les
Esquadres dels Mossos de la Selva litoral.
David Castro, cap de la Comissaria de Blanes, destacava la
voluntat de servei dels Mossos, no
exempta de riscos en el dia a dia.

uns mossos que van actuar quan
un home que s’havia separat i tenia una ordre d’allunyament va
retenir al seu fill de 3 anys. Segons
explicava un dels agents, “l’home

Segons Castro, properament
es convocaran 500 places de
mosso, el que anirà molt bé per
completar i augmentar les plantilles. “Aquest estiu haurem de
treballar amb reforços que ens
arribaran d’altres comissaries i
també fent hores extraordinàries. Hi ha una bossa prevista per
cobrir l’increment de feina d’una
zona turística com la nostra”.
Entre els reconeixements atorgats, hi va haver una distinció a

L’acte es va fer al Teatre. Foto Yoyo

tenia antecedents per violència de
gènere i nosaltres no sabíem com
estava el nen. Per tant, es va haver
d’actuar amb celeritat per assegurar la integritat del menor”. yy
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Jornades Gastronòmiques
de l’Arròs

Xefs i autoritats en la presentació de les jornades
LLORET DE MAR

Fins al 31 de maig, Lloret de
Mar acull les XVII Jornades Gastronòmiques de l’Arròs amb la
participació de 28 establiments,
21 dels quals són restaurants i 7
hotels.
Nino Gómez, nou president
de l’Associació de Bars i Restaurants, ha explicat que “aquestes
jornades combinen la tradició
amb la innovació culinària amb
uns menús d’uns preus que oscil·
len entre els 24 i els 58 €. Són tot
un homenatge a la tradició marinera de la nostra vila”. Gómez
també ha recordat que “són unes
jornades gastronòmiques on l’oci
també hi té presència, ja que amb
cada tiquet de menú es regala
una entrada als Jardins de Santa Clotilde i una entrada al Gran
Casino Costa Brava. A més,

s’ofereixen dues hores gratuïtes
als aparcaments municipals”.
En el marc de la presentació
de les jornades la formació hi va
tenir un paper destacat.
Enric Dotras, president del
Gremi d’hostaleria, va remarcar “l’excel·lent tasca que es duu
a terme des de l’Institut Coll i
Rodés amb la formació de grau
mitjà en cuina i gastronomia;
de grau mitjà en serveis en restauració i de grau superior en
gestió d’allotjaments turístics”.
Dotras també va manifestar que
“hi ha molta demanda de professionals i necessitem més cicles formatius” i per això es va
mostrar molt satisfet d’anunciar
que “hem aconseguit per a l’any
vinent un altre grau mitjà en forneria, pastisseria i confiteria”.

La directora de l’Institut
Coll i Rodés, Lluïsa Peralta, va
refermar aquestes paraules del
president del Gremi explicant
que, “molts dels nostres alumnes
es queden treballant a Lloret. Els
futurs professionals que formem
han de cobrir les expectatives de
les empreses i per això és fonamental aquesta col·laboració publicoprivada”.
Jaume Dulsat, alcalde de
Lloret, va recordar que “hem de
mirar més enllà de l’àmbit local
i sumar sinergies amb el territori proper, fer kilòmetre 0”. I va
anunciar que, “juntament amb
l’Associació de Bars i Restaurants
i el Gremi d’Hostaleria, començarem a treballar per estructurar
millor el producte gastronomic
ja que és de molt bona qualitat,
però encara força desconegut”. yy

Nova junta i president
LLORET DE MAR

L’Assemblea General Ordinària de l’Associació de Bars i
Restaurants de Lloret de Mar ha
escollit president i membres de
la Junta Directiva per als pro-

pers 4 anys (període 2017-2020).
Per unanimitat dels assistents a l’Assemblea, va resultar
elegit pel càrrec de president de
l’Associació de Bars i Restau-

Gómez, Cekov (fins ara president) i Gaitan durant l’Assemblea. Foto ABR

rants de Lloret de Mar, Marcel·lí
Gómez, de les Cafeteries PdePA.
La nova Junta Directiva de
l’ABR està formada, a més del
president, pels següents associats: Romà Austrich (Restaurant
Pizzeria Il Pomodoro), Cristina
Carbó (Restaurant Natsumi),
Marco Antonio Morillas (Restaurant Masia Can Sabata), James Simpson (Bar-Restaurant
Texas Bistro), Héctor Bolós
(Restaurant Panxos), Max Illa
(Bar Bella Dolores) i Jordi Garriga (Restaurant Mas Romeu).
Entre els objectius de treball,
hi ha millorar les condicions laborals del sector i donar a conèixer la tasca de la destinació en
temes de restauració. yy
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II Jornades Gastronòmiques
de la Gamba

SOCIETAT

Balena morta

Platja central de Lloret. Foto Aj. LLoret (ACN)

Una Balena de quinze metres ha
aparegut morta davant la Platja
Gran de Lloret de Mar el primer
cap de setmana de maig. Inicialment, els Agents Rurals van
decidir remolcar-la amb una
embarcació mar endins donat
l’avançat estat de descomposició

que presentava l’animal a l’espera que s’enfonsés. Finalment,
però, la van traslladar al Port de
Blanes per portar-la a Barcelona
a fer la necròpsia. La presència
de la balena va generar molta
expectació tant a Blanes com a
Lloret. yy

30è Concurs de murals

Un dels grups participants. Foto Yoyo

El 30è Concurs de Murals al
Carrer ha comptat enguany amb
la participació d’uns 800 escolars que, dividits en diversos
grups, s’han distribuït al llarg
de 150 fustes que tenien al seu
abast per confeccionar en els
respectius murals les seves creacions. Com és habitual, els nois

i noies s’han estructurat en dues
grans categories: la ‘A’, de 3r i 4t,
de 8 a 10 anys; i la ‘B’ de 5è i 6è,
d’11 i 12 anys d’educació primària. Es calcula que, sumant les
30 edicions que han tingut lloc
fins ara, han participat prop de
30.000 escolars del municipi. yy

Un dels plats que es pot degustar. Foto Aj. Blanes
BLANES

Blanes acull aquest mes les II
Jornades Gastronòmiques de la
Gamba, organitzades per l’Ajuntament de Blanes amb el suport
de la Confraria de Pescadors.
L’any passat es van organitzar
per primera vegada del 15 al 30
de setembre. Aquest 2017 s’han
avançat perquè es facin de l’1 al
31 de maig, ja que ara és la millor
temporada de captures.
Participen un total d’11 restaurants, que ofereixen una gran
varietat de plats que es confeccionen amb la gamba com a producte central. Els establiments i
respectius xefs són els següents:
Ca la Luci, Alícia Alonso; Can
Borrell, Manel Vegas; Can Flores,
Pere Povill; Celler Sant Antoni,
Giovanni Ferrara; Juanma, Juanma; Kiku, Kiku; La Balma, Toni
Marín; La Gaviota, Pedro Cabrera; Sa Nansa, José Martínez; Sentits, Òscar Vilà i Guillem Gallego;
i Va de Catas, Alberto Mora.
Alguns d’aquests plats són
tàrtar de gamba sobre fons marí;
tapa de gambes amb all i julivert;
arròs caldós amb gambes; gambes estil Thai amb llet de coco,
curri vermell i citronel·la; suquet
de rap amb gambes, etc. S’ha

editat un díptic que recull tota la
informació, i també inclou dues
receptes confeccionades pel veterà cuiner de Blanes Toni Múrcia:
gamba mitjana amb cava de Blanes i gambes de Blanes de la mare,
picantetes.
Els preus dels menús són força variats i van des dels 14 € el
més assequible fins als 50 € un
dels més elaborats. També hi ha
ofertes especials, com ara els qui
ofereixen l’oportunitat de fer un
menú degustació per 40 €, o bé
els que es fan per a dues persones,
que poden costar 60€, 70€ i 130€.
Els menús es completen amb productes gastronòmics blanencs,
amb l’objectiu de promocionar el
bo i millor en aquest àmbit, estimulant aquest atractiu del municipi.
Així, hi ha pa i pastissos de diverses fleques i pastisseries; mel del
Jardí Botànic Marimurtra; Carboneres de Ca l’Orench; vi Blanc de
Vela de Cal Correu i Coral Marine Sea Drink; cava Laviret i Ses
Vernes; cervesa Marina i Popaire,
fruita i verdura de l’horta de Blanes, etc. Són el què es coneixen
com productes Kilòmetre 0, que
promouen articles de proximitat
agrícoles, marítims i d’elaboració.

Gamba del Canó de Blanes
La segona edició de les jornades gastronòmiques dedicades
exclusivament a la gamba volen
ser una manera molt explícita de
reivindicar aquest producte com
a propi. Des de fa temps hi ha
una còmplice i sana rivalitat entre
Blanes i Palamós, si bé es tracta
d’un mateix producte que no té
res a envejar l’un de l’altre.
Les gambes d’aquí es capturen al Canó de Blanes, la vall més
gran que hi ha arreu del mar Mediterrani. La varietat de gamba
vermella és un dels productes més
preuats d’aquesta demarcació, i
en el cas de la Confraria de Pescadors de Blanes és, amb diferència,
el que més beneficis genera.
Any

Captures

Vendes

2013
2014
2015
2016

85.161 Kg
71.213 kg
123.000 kg
92.118 kg

1.843.000 €
2.327.999 €
2.940.591 €
2.465.835 €

Actualment els ports de Blanes i Palamós són els que pesquen més gamba arreu de Catalunya, per sobre de Tarragona i
Vilanova. yy
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Signatures pel Referèndum
LLORET DE MAR

Coincidint amb la Diada de
Sant Jordi, es va intensificar la
campanya ”Signatures pel Referèndum”.
El Pacte Nacional pel Referèndum aplegà més de 5.000 persones per recollir signatures durant el dia de Sant Jordi a favor de
la celebració d‘un referèndum.
Les entitats del pacte han volgut
escenificar unitat i van demanar
que el 23 d’abril no fos només
el dia de la rosa i del llibre, sinó
també “el dia de la reivindicació
democràtica del referèndum, de
l‘expressió de l‘anhel col·lectiu
d‘un poble que vol decidir el seu
futur”, segons apuntava el coordinador del Pacte Nacional, Joan
Ignasi Elena.
Elena, ha destacat que la di-

Recollida de signatures. Foto M. A. Comas

versitat de les entitats que integren el Pacte és “l‘expressió clara
que això no és cosa de quatre,
sinó que és una reclamació de la
immensa majoria dels ciutadans
de Catalunya”, que tenen “molt
clar”, ha continuat, que “són una
nació, que en tant que nació són
sobirans i que com a sobirans tenen dret a decidir el seu futur”.
“La gent del món sindical, de les
associacions d‘empresaris, de les
entitats socials tenim clar quina
és la voluntat majoritària del poble”, ha afegit.
La campanya va continuar el
1r de Maig. Els responsables de
l‘acció insisteixen que es volen
recollir el major nombre possible
d‘adhesions “per celebrar un referèndum, vinculant i eficaç sobre el futur polític de Catalunya,
atenent la voluntat àmpliament

Terratrèmol amb epicentre a la Selva
la selva

El dissabte 15 d’abril, en plena Setmana Santa, un terratrèmol amb epicentre a Riudarenes,
es va poder detectar a bona part
de les comarques de Girona i
Barcelona. Es va produir quan
passaven quatre minuts de la una
de la tarda.

«La intensitat va ser de 3’8
graus en una escala de 10»
La intensitat va ser de 3,8
graus en una escala de 10.
Segons l’Institut Cartogràfic
i Geològic de Catalunya (ICGC),
el terratrèmol es va produir a les
13.04 hores i l’epicentre s’ha de-

tectat a uns 5 quilòmetres de profunditat al sud de Santa Coloma
de Farners i dins el terme municipal de Riudarenes. Protecció
Civil va informar que el telèfon
d’emergències 112 havia atès
unes 40 trucades de veïns. No hi
ha danys personals ni materials
coneguts. El terratrèmol ha estat
àmpliament percebut al centre
de la comarca de la Selva però la
tremolor també ha estat detectada parcialment a les comarques
veïnes del Vallès Oriental, Maresme, Gironès, Pla de l’Estany,
Garrotxa, Osona, Moianès, Baix
Empordà i sud de l’Alt Empordà.
L’alcalde de Riudarenes, Jordi Gironès, explicava que, “ja
estem acostumats a aquest tipus

de moviments. Són producte de
la constitució del subsòl. No hi
ha hagut danys personals ni materials”.

«No s’han de lamentar
ni danys personals ni
materials»
L’alcalde de Santa Coloma de
Farners, Joan Martí, recordava
que, “fa uns mesos n’hi va haver un altre de menor intensitat,
però la població es va espantar
molt més.
A la tarda del mateix dissabte
hi va haver diverses rèpliques que
només van captar els sismògrafs. yy
Epicentre del terratrèmol. Foto ICGC

majoritària de la ciutadania de
decidir el futur polític del país
en un procés democràtic”.

«Signatures per celebrar
un referèndum vinculant i
eficaç sobre el futur polític
de Catalunya»
Al tancar aquesta edició de
La Marina, ja s’havien superat
els 400.000 suports.
Elena n‘ha subratllat la
“transversalitat” i que sigui
“qualitatiu políticament”, però
ha destacat sobretot que des del
punt de vista quantitatiu és “extraordinari que 400.000 persones hagin fet el pas d‘expressar
compromís amb el referèndum”.
La campanya acabarà a finals de
maig. yy
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Llibre sobre l’americano Narcís Macià
LLORET DE MAR

La Sala d’Actes de l’Ajuntament
de Lloret de Mar va acollir la presentació de la biografia de Narcís
Macià i Domènech, un dels americanos més destacats de la colònia
lloretenca a Cuba. La publicació és
obra d’un descendent del biografiat,
en Carles Macià i Aldrich. L’autor ha
recollit de forma pacient la història
oral de la família, ha analitzat la informació del fons documental dels
seus avantpassats i ens presenta un
text que permet resseguir amb detall les vicissituds del lloretenc Narcís Macià i Domènech.

«La publicació és obra d’un
descendent del biografiat,
en Carles Macià i Aldrich»

Carles Macià, autor del treball. Foto M.A. Comas

Els anomenats americanos van
marcar un període de la història de
Lloret comprès entre els anys 1880 i
1920, on el municipi es va transformar de forma radical. Les fortunes
que van acumular alguns lloretencs
durant la seva estada a l’illa de Cuba
van traduir-se al municipi en urbanisme, edificacions, beneficència i
en sanitat. En aquest moment es van
construir noves cases i mansions espectaculars, va ser l’època que es va
construir l’actual edifici de l’Ajun-

tament, quan es va projectar el cementiri modernista, quan es van fer
les reformes de l’església parroquial
o el mateix moment que es va projectar el passeig Jacint Verdaguer,
entre d’altres.
A través d’aquest llibre, no només es permet conèixer amb detall
la trajectòria i condicions de vida
que va tenir el lloretenc Narcís Macià i Domènech a l’illa de Cuba, sinó
que també es pot resseguir el context social, polític, bèl·lic i econòmic
que va haver de patir. L’estudi és una
mostra clara de les difícils condicions que havien de suportar tots els
que decidien marxar a fer les amèriques. Marxaven joves i se’ls separava
de la família, arribaven a una terra
estranya i hostil, treballaven moltes
hores en condicions molt precàries,
cobraven sous missèrrims i, després
de molts esforços, molt treball i molta constància, alguns aconseguien
l’anhelat somni de «fer fortuna» i
convertir-se en un americano respectat i admirat per tots els seus conciutadans. No obstant això, cal tenir

«L’obra, editada per
l’Ajuntament, és el primer
número de la nova col·lecció
Sa Caravera»

molt present que els que aconseguien
aquest somni eren una clara minoria, perquè la gran majoria dels lloretencs que van emigrar a Cuba o bé es
van quedar a l’illa amb escassos recursos econòmics o bé van retornar
a Lloret en la més absoluta misèria.

«Els anomenats americanos
van marcar un període de la
historia de Lloret comprès
entre els anys 1880 i 1920 on
el municipi es va transformar
de forma radical»
L’obra, editada per l’Ajuntament,
és el primer número de la nova col·
lecció Sa Caravera, que complementa la col·lecció Es Frares, que
ha permès al llarg de vint-i-set anys
publicar estudis vinculats a Lloret
que tracten temàtiques ben diverses:
patrimoni, societat, història, economia,...Unes publicacions que al llarg
dels temps, s’han convertit en bons
referents bibliogràfics a nivell local i
nacional i que ha permès una bona
difusió de la història de Lloret i ha
ajudat a millorar la imatge cultural
del municipi. Amb aquesta segona
línia de publicacions Sa Caravera,
es pretén donar cabuda els estudis
biogràfics, les memòries, els treballs
i les monografies més breus. yy

65è aniversari del El sector turístic afronta amb
Casal de l’Obrera optimisme la temporada 2017
CRISTINA MANCHADO - lloret

El Casal de l’Obrera de Lloret
de Mar està de celebració. Aquest
any ha fet 65 anys com a entitat
cultural i ho han volgut celebrar
amb un llibre on hi recopilen les
millors imatges de tota aquesta trajectòria teatral. El Casal de
l’Obrera és una associació que ha
permès a molts lloretencs pujar a
l’escenari, fer teatre i fer gaudir
els espectadors.
Fermí Reixach, Paco Moreno
o José García son tres dels exemples d’actors lloretencs que s’han
pogut dedicar al teatre aquests

darrers anys. Abans, però, tots
tres i alguns altres, han passat pels
escenaris del Casal de l’Obrera.
Alguns d’ells, fins i tot, han participat en l’obra més coneguda de
tots aquests anys, “Els Pastorets”.
A tots ells, es dedica aquesta obra
farcida de fotografies que quedaran per al record.
Els components del Casal creuen que tenen el futur assegurat.
Compten amb molta gent, de totes les edats, i això fa que continuïn endavant amb il·lusió i esperança per molts anys més. yy

Passeig de la Marina de Blanes el 1r de Maig. Foto Yoyo
catalunya

Una Setmana Santa amb bon
temps deixa una ocupació turística que frega el ple a la costa,
l‘interior i el Pirineu.

Acte de presentació. M.A. Comas

Antoni Escudero, president
de la Federació d’Hostaleria de
les Comarques de Girona, parla
de la millor Setmana Santa dels
darrers 10 anys. “A la costa, a poblacions com Blanes o Lloret de
Mar, s‘ha arribat al 95% d‘ocupació en places hoteleres”.

Miquel Gotanegra, de la federació Catalana de Càmpings,
remarca que el sector ha rebut
molts turistes “de casa”. “Fins
ara aquesta era una assignatura
pendent. La majoria de clients en
aquesta època eren estrangers”.
Jordi Noguera, president del
Gremi d’Hostaleria del Maresme, remarca que “el bon temps
ha facilitat les reserves de darrere hora millorant fins i tot les
bones previsions d’ocupació que
hi havia inicialment. Molta gent

ha decidit escapar-se una o dues
nits a darrera hora”.
Si s’ha de posar algun però a
la Setmana Santa, segons Escudero, és perquè després de la crisi, encara es treballa amb preus
molt i molt ajustats.
Bona part del mes d’abril,
tant a la Selva com al Maresme, part de l’ocupació turística
ha anat a càrrec d’esportistes i
acompanyants que s’han desplaçat per competir. yy

LA MARINA 15

maig DE 2017

Nit de la Cultura lloretenca

Guardonats i jurats. Foto M.A. Comas

Jaume Soliguer Cabruja, premi Sa Gavina. Foto M.A. Comas

El lloretenc Jaume Soliguer
rep el guardó Sa Gavina de la Nit
de la Cultura Lloretenca.

general; de manera que tots hem
pogut gaudir d’iniciatives com
l’exposició col·lectiva de pintors i
el concurs de pessebres”.

En paraules de l’alcalde de
Lloret, Jaume Dulsat, “Jaume Soliguer sempre ha estat vinculat a
la cultural local i ha estat l’impulsor de projectes com l’Associació
de Pintors de Lloret o l’Associació
de Pessebristes de Lloret. Ha creat
espais en què les persones amb inquietuds artístiques s’han pogut
trobar i compartir experiències
i coneixements, i també ha sabut
obrir-los a la població local en

Els Premis Literaris Vila de
Lloret, centrats en la temàtica dels
viatges, han rebut aquest any un
total de 380 treballs. Albert Robert, regidor de Cultura, explica
que “es tracta de 65 treballs més
que l’edició passada i que, com en
els darrers anys, són provinents
de diferents punts de Catalunya,
cosa que pensem que és molt positiva i mostra la consolidació
d’aquests premis”.

lloret de mar

ball titulat Salven el mar, d’Adrià
Giralt. Tots dos són alumnes de
l’Institut-Escola de Lloret.

El guardó econòmic més destacat de la cerimònia, dotat amb
1.000 euros, és el Premi Literari
Vila de Lloret de narrativa en categoria adulta 2017, que enguany
s’ha atorgat a Manuel Roig, d’Ibi
(Alacant), per La presó del vicari.
Mentre que en l’apartat de poesia, el jurat ha atorgat el primer
premi, dotat amb 500 euros, al
treball titulat Benvinguda vellesa,
d’Alba Saskia, de Lloret de Mar.

En educació secundària, el
premi poesia de viatge l’ha guanyat el treball Un viatge cap al futur, de Cristina López, i el premi
narrativa és per al treball titulat
Records, de Francisco Manuel
Saez Gonzalez, tots dos alumnes
de l’institut Rocagrossa.

En educació primària, el
guardó de poesia de viatge és per
a l’obra Mar, d’Adrià Ventura, i
en narrativa s’ha premiat el tre-

Les sirenes de Santa Clotilde és el títol del treball que ha
guanyat el setè Premi Joan Llaverias 2017 de contes infantils

il·lustrats. Els seus autors són
Montserrat Macià i Pablo Tello.
Aquest guardó el patrocina la
Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Lloret.
La Nit de la Cultura també ha atorgat diferents premis a
treballs en línia, concretament
al millor blog de literatura, que
ha estat per a Jordi Cervera; al
millor blog de creació literària,
per a Dolors Clota; al millor blog
de viatges, per a Carles Pérez, i
al millor post sobre Lloret, per a
Nicole Biarnés. yy
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PEIX I MARISC

CARNS I BRASA

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

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

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

ABRASAS
Av. Europa, 23
972 338 833 - BLANES

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

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

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

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

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

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

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

DAMAJUANA
C. Camadasa, 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 ·
Cassoleta de calamars
INGREDIENTS
- 1 kg de calamars petits
- 3 cebes mitjanes
- 1 gra d’all
- 1 fulla de llorer
- 2 bitxos

- Pebre negre en gra
- Una copeta de brandi
- 2 culleradetes de salsa
de tomàquet.
- Oli d’oliva i sal

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

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

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

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

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

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

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

MEXICANITO
C. Hospital, 9
972 333 757 - BLANES

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

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

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

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

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

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

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

MC DONALDS
Ctra. Accès Costa Brava, 148
972 352 895

PREPARACIÓ:

TELEPIZZA
Pg. Pau Casals, 72
972 330 133 - BLANES

Netegem els calamars i els tallem en rodanxes. En una cassola amb
oli, posem la ceba tallada a juliana i l’all picat. Quan sigui transparent, afegim els calamars, un punt de sal i deixem coure 5 minuts.

VIENA
Av. Europa, 44
972 338 781 - BLANES

A continuació incorporem el llorer, el bitxo, la salsa de tomàquet, el
pebre i la copeta de brandi.
Deixarem coure fins que els calamars estiguin tendres. Rectifiquem
de sal i els servim ben calents.
Una recepta senzilla i deliciosa.
Bon profit!
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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Homenatge a Carl Faust en el 65è aniversari de
la seva mort
ca, diferents zones d’Amèrica o
del Marroc, per citar-ne tan sols
unes quantes.

blanes

Carl Faust va morir a Blanes
el 24 d’abril de 1952 deixant com
a principal llegat el Jardí Botànic
Marimurtra.

El 1951, Carl Faust va crear
la Fundació Carl Faust, a qui va
llegar el seu patrimoni amb l’encàrrec de seguir l’acompliment
del seu objectiu vital: fer que
Marimurtra fos un jardí botànic de referència. Actualment,
la Fundació Carl Faust continua
essent la propietària i responsable del manteniment del Jardí
Botànic Marimurtra. En els seus
estatuts s’hi estableix que els
seus objectius fundacionals són:
“la protecció i el foment dels estudis de biologia mediterrània,
especialment en botànica, […]
cercant la cooperació i les relacions internacionals en benefici,
tot plegat, de la recerca i de la
divulgació científiques.”

La Fundació Carl Faust ha
commemorat l’aniversari de la
mort del seu fundador amb un
homenatge floral al cementiri de
Blanes on, un any més, s’hi ha
aplegat patrons, personal del Jardí
Botànic Marimurtra i alumnes de
l’Escola Carles Faust de Blanes.
Més tard, també es va fer un
homenatge a l’estàtua de Carl
Faust situada al Passeig de Mar de
Blanes, al qual s’hi va sumar l’alcalde Miquel Lupiáñez.
Carl Faust va ser un empresari alemany establert a Blanes,
localitat on hi va dur a terme el
seu somni: la creació d’un jardí
botànic de referència no només
en l’àmbit estatal, sinó també en
l’àmbit científic europeu. Des del
moment que es va retirar als 50
anys, el 1924, Carl Faust va dedicar la seva vida a la creació del
Jardí Botànic Marimurtra, actu-

Ofrena floral al monument del passeig. Foto Fundació C. Faust

alment un dels dos únics jardins
botànics de Catalunya (juntament amb el de Barcelona) i l’únic
situat a la Costa Brava.

El seu objectiu va ser crear una
entitat científica de primer ordre
on els botànics europeus poguessin estudiar exemplars d’espècies

Botigues Centenàries i altres
establiments amb història
blanes

Presentada sota el títol Botigues Centenàries i altres establiments amb història, la Casa Oms
convida a fer un tomb per la història de 51 comerços de Blanes
que han depassat els 100 anys
de trajectòria en alguns casos, i
els 50 anys en d’altres. Conèixer
la història de cadascun d’aquests
llocs evocarà en molts vilatans i
visitants records d’altres temps,
pàgines viscudes del dia a dia o

episodis rellevants de la memòria
col·lectiva com a poble.
Altres descobriran potser per
primera vegada anècdotes curioses
o personatges rellevants. A més a
més, els fets que han tingut per escenari aquests establiments transcendeixen les seves quatre parets,
i han esdevingut en episodis que
permeten entendre millor la història local: canvis urbanístics, fenòmens meteorològics, migracions,

Rambla Joaquim Ruyra - Can Saura. Foto AMBL

fets bèl·lics, festes populars, etc.
L’exposició s’allotjarà a la Sala
Casa Oms fins el 27 de maig, i estarà oberta de dilluns a dissabte d’11
a 13 h i de 18 a 20.30 h, així com els
diumenges d’11 a 13 h. Per completar l’experiència, l’Arxiu Municipal de Blanes també ha organitzat
dues jornades de visites guiades a
finals de mes, el divendres 26 i el
dissabte 27 de maig. L’activitat és
gratuïta. yy

que, d’una altra manera, haurien
d’haver fet llargs viatges per poder veure. És el cas de les varietats
botàniques d’Austràlia, Sud-àfri-

La Fundació Carl Faust va
ser mereixedora el 2009 de la
Creu de Sant Jordi i el Jardí Botànic Marimurtra està classificat com a Bé Cultural d’Interès
Nacional per la Generalitat de
Catalunya. yy
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societat

XXII Concurs de pintura ràpida

Varietat en la temporada
dels Amics de la Música
moisés garcía - lloret de mar

1r Premi. Foto M.A. Comas

José Manuel Aznar Díaz ha guanyat el primer premi del concurs
de pintura ràpida organitzat pel
Club Marina Casinet de Lloret
de Mar. El premi estava dotat
amb 1.200 euros. El segon premi ha estat per a Alejandro Mi-

ras (1.000 euros) i el tercer per a
Joan Pons (800). El premi Natura
dotat amb 600 euros ha estat per
a Joan Coch Rey. Les obres s’han
pogut veure aquest mes d’abril a
la Casa de la Cultura. yy

Dansa solidària

Lliurament del taló. Foto Càritas

L’Associació de Veïns de Centre
Vila de Blanes ha lliurat a Càritas
interparroquial 1.345 euros. Són
els diners recollits en un festival

de dansa solidari que es va fer al
Teatre municipal. Va encapçalar
l’ampli ventall de grups participants l’Escola Daina. yy

Els Amics de la Música de
Lloret de Mar han preparat una
nova temporada amb diferents
concerts. El programa el formen
setze actes, entre els quals hi ha
concerts, conferències, espectacles de dansa, teatre i nits de
poesia. Les propostes van destinades a tots els públics i són
d’estils molt variats com òpera,
jazz, gospel o cant coral. El tret
de sortida va ser el 15 d’abril, en
plena Setmana Santa. Es va poder gaudir de l’actuació del Trio
Petit Barroc.
Les dates dels concerts més
destacats són el de Sant Romà,
que anirà a càrrec de la soprano lloretenca Mònica Orpí Roth
(19 de novembre) o el concert de
Nadal, amb la Jove Orquestra de
Figueres (2 de desembre). D’altra
banda, durant l’estiu, hi haurà
un cicle de concerts, amb actuacions cada dimecres, a la parròquia de Sant Romà, del 2 al 30
d’agost. A més, del 31 d’agost al 2
de setembre, hi haurà tres jornades de concerts a la fresca, al pati
de la rectoria. Els preus de les entrades oscil·len entre els 8 i els 10
euros, amb descomptes per a estudiants i persones de la tercera
edat. La meitat dels espectacles
són gratuïts.
Tots els actes tenen un rerefons solidari, ja que l’associació
dels Amics de la Música de Lloret
treballa per assolir dos objectius.
En primer lloc, volen aconseguir
finançament per restaurar l’orgue de la Parròquia. En segon
lloc, també volen potenciar la
cultura musical a la destinació i
difondre-la entre els veïns. Totes
les bandes que actuaran fan concerts al llarg de l’any per ajudar

Concert inaugural del programa 2017. Foto M.A. Comas

els Amics de la Música. Tothom
que vulgui col·laborar amb ells,
pot fer-ho apadrinant un tub de
l’orgue, fent-se soci o realitzant
diferents donatius.
Altres propostes:
Pel què fa a l’activitat teatral,
serà el 12 de maig a l’Erol, els locals parroquials, que es convertiran en escenari del Lloret Espai
Off amb l’obra Les dones sàvies
de Molière en la versió actualitzada que n’han fet els actors Ricard Farré i Enric Cambray. Una
divertida adaptació d’un gran
clàssic que es burla dels pedants
d’avui en dia. Només dos actors
fent tots els personatges, masculins i femenins, en un dels èxits
de la temporada.
L’1 d’agost han previst una
conferència “a l’entorn de la música” on es parlarà de llenguatge,
estils i instrument. Anirà a càrrec del professor Xavier Boliart.
Nascut a Barcelona el 1948, ha
publicat un mètode de tècnica
bàsica de llenguatge musical i el

conviden sovint a impartir cursos i seminaris relacionats amb
la pedagogia i la creativitat musical. Com a compositor ha rebut nombrosos guardons, entre
d’altres, el Premi Ciutat de Barcelona 1975, Premi Internacional
Pau Casals 1976, Premi Extraordinari Fundació Francesc Basil
1981, Premi Ferran Sors de la
Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona 1985 i Premi
SGAE 1986 i 1987. Escriu música
per a molts diversos àmbits d’expressió però dedica una atenció
especial per a la música de cobla.
És autor del primer concert per
a tenora i orquestra de la història
estrenat el 1999 per l’OBC.
I la nit del 16 d’agost la dedicaran a la poesia. Serà la segona
Nit de Poesia que organitzen els
Amics de la Música, després de
l’èxit de l’edició passada, segons
paraules textuals dels organitzadors. Anirà a càrrec dels rapsodes Conxa Alférez, Eduard Soler
i Josep Bernat, acompanyats al
violoncel pel músic Eduard Comalada. yy

LA MARINA 21

maig DE 2017

Lectura dramatitzada de les
obres de Salvador Macip

setmana santa

Dues processons a Blanes

BLANES

Blanes ha acollit la primera
lectura dramatitzada de textos
de l’escriptor i divulgador científic Salvador Macip.
La iniciativa ha estat de lletraminúscula i l’ha protagonitzat el grup Ralek de Morralla,
Espai Creatiu.
Diàlegs tracta sobre l’exploració de la relació dona-home
en un joc de converses entre els
protagonistes d’algunes de les
seves novel·les, com Hipnofòbia,
El joc de Déu, El rei del món o
Herba negra.
Amb guió original de Salvador Macip, l’acte el va presentar
Aitor Roger i comptà amb la
col·laboració del grup de teatre
Ralek de Morralla, format per
Emma Martín Tiers, Júlia Ortiz Ros, Martí Surrallés Gacia,
Quim Bautista, Hector Sánchez Salmoral, Maite Girondo

Anunci de la Pasqua. Foto Yoyo

S. Macip, A. Roger i dos dels lectors. Foto Yoyo

Domínguez, Cristina Biedma
Gómez i Paula Fossatti, aquesta
darrera la directora del grup.
Paula Fosatti mostrava la
seva satisfacció per poder participar en aquesta iniciativa. “Els
nois i noies participants han estat assajant aquests darrers dies
per poder oferir la millor versió
dels textos de Macip”.

Es van llegir textos de les sis
novel·les de Salvador Macip. “És
tota una novetat. Molts dels lectors
tenen l’edat dels protagonistes dels
meus treballs”, assegurava l’autor.
Macip està acabant una nova
novel·la i també treballa en un
llibre de divulgació científica i un
llibre adreçat al públic infantil i
juvenil. yy

Com marca la tradició, Blanes ha
organitzat al llarg de la Setmana
Santa dues processons, la del Sant
Crist o del Silenci, Divendres
Sant; i la del Ressucitat el Diumenge de Pasqua, una processó
que serveix perquè l’Àngel anun-

ciï la Pasqua als veïns. L’encarregat de portar la creu aquest 2017
ha estat Josep Ardanuy i Fullana,
acompanyat de Jordi Net i Jordi
Soley. L’encarregat d’anunciar
la Pasqua ha estat l’Ariel Vidal
Adell, de 9 anys d’edat. yy

Caramelles a Lloret de Mar

“Lloret de Mar desaparegut”
de Jordi Draper
CRISTINA MANCHADO - LLORET

L’antropòleg i periodista lloretenc, Jordi Draper, ha presentat
el seu últim treball. Es tracta d’un
llibre visual que conté imatges
inèdites d’un Lloret completament desaparegut. “He volgut
mostrar racons, espais, carrers,
formes de fer, la manera de viure de la gent d’abans. Coses que
han desaparegut i han passat a la
història, però que conformen l’essència del que és el Lloret actual”
explica Draper.

L’escriptor ens vol fer veure
un clar exemple sobre els canvis
soferts al poble durant aquests
anys. “ Una vista des del pati de
les monges cap al centre del poble, on tot són hortes, camps de
cultiu. No hi ha ni l’Escola Esteve
Carles, ni la plaça París ni cap espai d’aquests que ara són dels més
dinàmics de Lloret”.
Cal dir que el pròleg del llibre
compte amb la col·laboració de la
cantant i actriu Nina.

Presentació a la Sala de Plens. Foto M.A. Comas

“El seu pare era un pescador
molt conegut del poble. Ella va
viure un Lloret diferent, a través de
la memòria del seu pare, el Lloret
actual. Tenia una visió d’un Lloret
totalment desaparegut. Em va semblar idoni i li va encantar la idea. El
pròleg és molt emotiu i molt bonic”
afirma Draper.
Durant la Diada de Sant Jordi,
Draper va estar signant llibres a les
paradetes que es trobaven al passeig de Mar. yy

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

La Coral Unió Lloretenca organitzà, novament per Pasqua,
la cantada de caramelles. Com
cada any, els membres de la
coral van portar aquest cant típic de Catalunya pels carrers i

places de la població. Per al diumenge 14 de maig a les 17 h hi
ha programada la commemoració del 65è aniversari de l’entitat
al Teatre Municipal. yy
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Dia Mundial del Parkinson
BLANES

Un any més, l’Associació Catalana Parkinson Blanes la Selva i
Alt Maresme, coincidint amb la
data de l’11 d’abril, Dia Mundial
del Parkinson, ha organitzat diversos actes per donar a conèixer
els serveis que ofereix l’entitat i
la problemàtica a què s’enfronten
malalts i familiars.
Des de l’associació, també
s’ha aprofitat per demanar més
ajuda a les administracions, “que
si bé alguna ajuda ens fan arribar, aquesta és totalment insuficient per atendre les despeses i
obligacions mínimes que genera
el manteniment de l’espai i treballadors de la nostra associació,
considerant que aquest ha d’estar
adaptat a les necessitats , sobretot tenint en compte que la nostra associació es sense ànim de
lucre”.
Per Antònia Escalé, presidenta de l’ACAPBLANES, “cap malaltia entén de retallades ni de reduccions en ajudes a la investigació i a l’assistència de les persones
afectades”. En el cas del Parkin-

Xerrada al Centre Catòlic. Foto Yoyo

son, que és una afecció incurable,
els treballs de cura comporten
molta dedicació per part de la família i a la vegada unes despeses
que afecten directament al nucli
familiar, moltes vegades difícil de
costejar. A més, el cuidador també precisa d’atenció i sovint pot
ser que econòmicament hagi de
passar per alt el seu tractament o
les despreses destinades a la seva

pròpia ajuda, tot i que li és summament necessària. Són 24 hores
cada dia les que ha de destinar a
la persona afectada.
Escalé recorda que “tots som
candidats a veure’ns sorpresos
per una malaltia mai esperada. I
tots hauríem de tenir les mateixes
oportunitats per afrontar-ho”. yy

Detingut a València per uns
fets ocorreguts a Lloret

Lloc dels fets. ACN 2012
lloret de mar

Atrapen a València el sospitós d’executar a trets un home en
un descampat de Lloret de Mar el
2012.
El Jutjat d’instrucció 6 de Blanes havia dictat una ordre internacional de detenció contra Zhirayr
Abrahamayn, un home d’origen
armeni que va desaparèixer de les
comarques gironines pocs dies
després del crim. Des d’aleshores,
els investigadors sospiten que s’ha
amagat a països com Polònia o
França.

Fa tres setmanes, els agents
el van localitzar i detenir. També
té una causa pendent a València
per la seva vinculació amb una
extorsió perpetrada per un grup
criminal. Abrahamayn ha passat a
disposició del jutjat de Blanes, que
ha ratificat l’ingrés a presó provisional sense fiança per un delicte
d’assassinat i un altre de tinença
il·lícita d’armes.
El cas es remunta al vespre del
13 de setembre del 2012, quan la
Policia Local de Lloret de Mar va
rebre una trucada d’un veí alertant

que havia trobat el cadàver de la
víctima en un descampat.
Els Mossos d’Esquadra van assumir la investigació i van identificar la víctima com un empresari
immobiliari rus de 31 anys que vivia a Calella. El investigadors van
descobrir que un mes i mig abans
del crim, la víctima havia tingut
enfrontaments amb un grup de
persones d’origen armeni per desavinences amb la compravenda
d’un vehicle o en negocis immobiliaris. La disputa es va acabar centrant amb l’ara detingut. yy
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Música a l’Esperança més
blanenca que mai
BLANES

L’ermita de l’Esperança de
Blanes es torna a omplir de
música com cada mes de maig
d’aquests darreres 26 anys. Tres
dels quatre concerts programats,
tenen un marcat accent blanenc.
Els organitzadors recorden
en la presentació que, “en una
època en que el culte al cos és
omnipresent, recordem el que
deia Plató (427 aC-347 aC); La
música és per a l’ànima allò que
la gimnàstica és per al cos”.
I amb ganes d’alimentar ànimes, Música a l’Esperança torna a ser aquí, per vint-i-sisena
vegada. I enguany presenta un
concert que podria definir l’esperit del cicle. Un artista que va
actuar-hi per primera vegada
quan tenia catorze anys fent de
teloner, va tornar amb dinou
anys ja com a protagonista quan
era una jove promesa i ara torna
com a figura consagrada, professor i amb disc sota el braç. I
és de Blanes. I no és l’únic. Es
tracta de Carles Marigó que el
divendres 12 de maig presentarà
“Moments”.

Lucas Martínez, saxofonista
de jazz, arribat expressament
des d’Amsterdam, va obrir el cicle el 5 de maig acompanyat de
Toni Muñoz (contrabaix) i César
Martínez (bateria).
El Cor de Cambra Sota Palau,
dirigit per Josep Maria Guinart,
que ja va celebrar el 15è aniversari amb un concert a l’Esperança, ara hi torna 5 anys després
(19 de maig).

I la quarta i darrera proposta
(26 de maig), és l’única que no té
accent blanenc. Actuarà Fabrizio & The Paparellos, un músic
italià resident a Barcelona.
Música a l’Esperança, cicle
eclèctic per excel·lència, sempre
ha intentat barrejar noms nous
amb figures més o menys consagrades, formacions més o menys
tradicionals amb d’altres d’allò
més innovadores. yy

Concert inaugural amb Lucas Martínez Trio. Foto Yoyo

L’atleta Xavi Marina presenta
el seu primer llibre
cristina manchado - BLANES

El corredor blanenc Xavi Marina no para quiet. Aquesta vegada no es tracta d’una cursa, sinó
de la publicació del seu primer
llibre: Una vida llena de metas.

“Tot comença amb les meves
aventures corrent en terrenys
una mica extrems. Són casi 20
anys fent curses en molts llocs”
explica Marina.

El llibre consta de 18 capítols
de les curses més emblemàtiques
que ha realitzat el corredor i escrites en primera persona, “a vegades en cada etapa del desert al
parar quan descansàvem, agafava els apunts i escrivia” manifesta Marina.
Per ser la primera edició, ja ha
tingut un tiratge de 325 llibres.
“Per ser una primera tirada estic
molt content”, declara l’atleta.
El llibre s’ha finançat gràcies
al micromecenatge,” tot i que no
ho he comptat, han sigut molts
els que han col·laborat; aproximadament unes 280 persones
que ho han fet d’una manera
desinteressada amb la compra
del llibre tant per Internet com
in situ”, indica Marina.

Marina i Bagot van signar exemplars dels seus llibres per Sant Jordi. Foto Yoyo

Durant la Diada de Sant Jordi, Xavier Marina va estar signant exemplars a la parada de
l’Arxiu Municipal, juntament
amb el periodista blanenc Rafael
Bagot. yy
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Més de 16.000 esportistes i acompanyants durant
el mes d’abril a Lloret de Mar
moisés garcía - lloret de mar

El mes d’abril ha comptat amb
una gran activitat a les instal·lacions esportives de Lloret de Mar,
que ha penjat el cartell de complet
amb les diferents competicions
i estades que s’han dut a terme.
Des del consistori, han calculat
que, en total, han passat per la
destinació més de 16.000 turistes esportius (10.858 esportistes
i més de 4.400 acompanyants).
Aquestes són unes xifres que se
sumen als 15.386 esportistes i
més de 7.000 acompanyants que
es van registrar des de principis
d’any i fins al mes d’abril. Les dades, segons el consistori, mostren
la consolidació del turisme esportiu en temporada baixa i mitjana.
Es tracta de torneigs de prestigi que mouen un gran nombre
de participants com, per exemple,
el MIC (Mediterranean Internacional CUP) de futbol base internacional, que compta amb 4.500
jugadors, dels quals 1.000 per-

nocten a Lloret. El MIC, enguany,
a més, ha realitzat la seva primera
entrega de la competició de bàsquet a la vila. També s’han disputat noves edicions del Globasket
o l’Eurobasket, amb prop de
2.000 participants entre les dues,
el trofeu Sant Jaume de l’agència
TravelSports, amb més de 1.200
futbolistes, el torneig Costa Brava
d’Ultimate & Freestyle, amb 300
persones, o el VIII Torneig Internacional Vila de Lloret d’handbol, que ha portat 450 esportistes.
Segons el regidor d’Esports,
Joan Bernat, “les dades són positives i l’objectiu del consistori és
créixer, mantenint el bon nivell
de qualitat, i potenciar els esdeveniments a l’aire lliure”. Recordem
que durant l’any passat, van passar més de 51.000 persones per
Lloret vinculades al turisme esportiu. En concret, 31.369 esportistes i 19.641 acompanyants. En
comparació amb les xifres que es
van registrar el 2015, s’ha produït

un important increment del nombre d’esdeveniments, passant dels
240 del 2015 als 359 del 2016. Des
de l’any 2006, Lloret de Mar està
certificat com a Destinació de Turisme Esportiu en les modalitats
de futbol, atletisme, ciclisme, natació i esports col·lectius.
MIC 2017
Els penals decideixen dues de
les finals del MIC de futbol.
En juvenils, el Vila-real es va
emportar el títol davant del FC
Barcelona després d’una tanda de
32 penals.
En la categoria cadet, Espanyol i Barcelona van empatar a 1
i el conjunt blanc i blau va quedar
campió des dels 11 metres.
La resta de campions han estat: Barça (infantil), PSG, (femení), Espanyol (aleví futbol 7) i Reial Madrid (aleví futbol 11).

Partits del MIC al municipal. Foto Yoyo

El torneig ha omplert les comarques de Girona d’equips, 280
i seguidors.
L’SNATTS Femení Sant Adrià,
doble campió en la primera edició
MICBasketball.
Els altres dos títols han estat
per al Scios Celtics dels Estats
Units i per al Joventut Badalona,

que s’han imposat en la categoria
masculina.
En aquesta primera edició del
MICBasketball hi han participat
60 equips de 7 països diferents.
Joves promeses que potser algun dia jugaran en equips de primer nivell. yy

Blanes dobla l’ocupació d’esportistes a la Ciutat
Esportiva i els Camps de Futbol
Setmana Santa que organitza del
14 al 16 d’abril el Club Bàsquet
Blanes. La competició impulsada
per l’entitat blanenca –que paga
igualment pel lloguer de les pistes a la Ciutat Esportiva, com la
resta- porta a la vila més de 500
jugadors de bàsquet, així com
sengles tècnics i acompanyants
que procedeixen d’arreu de Catalunya i de l’Estat espanyol.

blanes

Més de 10.000 practicants de
tot tipus d’esports han omplert
d’activitat els equipaments de la
vila durant els dies de Setmana
Santa, amb visitants del Marroc,
Argentina, Egipte, Anglaterra i
d’arreu d’Europa.

«El mes d’abril hi ha
hagut esportistes del
Marroc, Argentina, Egipte,
Anglaterra i d’arreu
d’Europa»
Són estades i viatges esportius, així com tornejos i entrenaments de netball, bàsquet, futbol,
bàdminton, ball i arts marcials.
El període de major activitat se
situa entre el 3 d’abril i el dia 21
d’aquest mateix mes, quan finalitza el major volum d’utilització
de les instal·lacions esportives
blanenques.
A banda dels esportistes, cal
recordar la presència dels acompanyants amb qui vénen: tècnics i
familiars que, sumats, signifiquen
una xifra que volta les 18.000 persones. Són aquells visitants que,
igual que els esportistes, aprofi-

«S’ha practicat, entre
d’altres, netball, bàsquet,
futbol, bàdminton, ball i arts
marcials»

El bàsquet, un dels esports que s’ha practicat. Foto Yoyo

ten les activitats que els duen a la
Costa Brava per conèixer millor
la població que les allotja, una
excel·lent tarja de visita i de fidelització.
Aquesta evolució positiva ha
estat rebuda, lògicament, de manera molt positiva pel regidor
d’Esports, Joel Comas, “any rere
any, el prestigi de la Ciutat Esportiva Blanes augmenta més. Això
fa que cada vegada ho tinguem
més difícil per donar resposta a
l’elevada demanda amb què ens
trobem”.

Cronològicament, el primer
esdeveniment del cicle de Setmana Santa ha estat els entrenaments de netball, bàsquet, bàdminton, un viatge esportiu que
ja van dur a la Ciutat Esportiva
Blanes a principis d’abril 600 persones procedents d’Anglaterra.
També hi ha hagut entrenaments
de futbol i el torneig Globasquet,
que no té la seu aquí però compta
amb un gran nombre de participants que van passar per la Ciutat Esportiva, amb 2.500 visitants
d’arreu d’Europa, Argentina,
Egipte i Marroc.

Similar situació és la del Torneig Eurosporting, que concentra un total de 4.500 participants
en les cerimònies d’obertura
que es fan a la Ciutat Esportiva
Blanes, tot i que la competició
de futbol s’allotja als camps de
Top Ten de Tordera. Per contra,
esdeveniments com el Trofeu
Mediterrani de Futbol del 9 al 12
d’abril, concentren 1.000 esportistes alemanys als camps municipals de futbol.
Capítol a banda mereix destacar el Torneig de Bàsquet de

Durant el mateix mes d’abril,
la Ciutat Esportiva Blanes també
allotjà el Campionat Nacional
de Hip Hop, amb 1.200 participants. Paral·lelament, el mes
d’abril també suposa una major
activitat en el calendari de la
marca Blanes X Runners. Aquest
mes d’abril hi ha hagut la XXVI
Ruta de les Ermites, de 18 kilòmetres; i el VI Triatló Vila de
Blanes. Al maig el IV Trail Selva
Marítima i al juny la V Escalada
a Sant Joan. yy
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Festa Joan Petit, Nens amb
Càncer
tordera

El Club Patí Tordera acollirà el proper 27 de maig la “17a
festa torneig Joan Petit Nens
amb Càncer” al Pavelló Parroquial. Hi participen un total de
30 equips amb més de 300 petits
jugadors d’entre 3 i 6 anys.
L’esdeveniment està organit-

«Personalitats de diferents
àmbits com Oriol Junqueras,
Lluís Llach, Jordi Èvole
o Bojan Krkic han donat
suport públic a la iniciativa»
zat per la Fundació Amics Joan
Petit – Nens amb Càncer, el Club
Patí Tordera i l’Ajuntament de
Tordera.
La Fundació Amics Joan
Petit té com a objectiu recaptar
fons destinats a la investigació,
suport i atenció als nens i nenes
que tenen un càncer i a les seves
famílies.
La Festa Torneig, és una manera festiva de sensibilitzar a la
població de la lluita que molts
nens i nenes estan fent contra
aquesta malaltia i una de les seves fites és fer entendre que l’esport és una manera de superar
adversitats i, a la vegada, donar
suport als nens i nenes que estan
jugant el seu partit més difícil, el
partit contra el càncer.
Al llarg de l’any s’aniran portant a terme diferents actes a
Tordera, seu del Joan Petit 2017,
per anar fent visible la malaltia i
per tal de recaptar fons que aniran íntegrament destinats a la

investigació contra el càncer infantil.
A finals d’abril, a la Biblioteca
de Tordera, Mataró –Ciutat Joan
Petit 2016- va passar el relleu a
Tordera. La protagonista va ser
una cullera gegant, símbol de la
Fundació i de la Festa.
L’acte, dirigit per l’actor Rafel Faixedas, va comptar amb la
presència de l’alcalde de la localitat maresmenca, la presidenta
del Club Patí Tordera i el president de la Fundació Joan Torner.
Tanmateix, Mataró també hi tingué representació institucional.
La Sala d’Actes de la Biblioteca Municipal va quedar petita
amb l’assistència d’unes 120 persones.
Des de l’organització es demanen voluntaris per al dia 27,
“hi ha molta feina a fer i moltes
tasques per cobrir. Tothom que
ens pugui donar un cop de mà
serà benvingut”, apunten.
El CP Tordera ha anat rebent
suports a la jornada del 27 de
maig per mitjà de diferents vídeos que s’han penjat a les xarxes
socials. Personalitats de diferents
àmbits com Oriol Junqueras,
Lluís Llach, Jordi Èvole, Bojan
Krkic, entre d’altres, han donat
suport públic a la iniciativa.
A principi d’any, l’alcalde de
Mataró, David Bote, i el president del Club d’Hoquei Mataró,
Josep Fontdeglòria, van fer entrega d’un xec de 26.936 euros
a Joan Torner, president de la
Fundació Joan Petit-Nens amb

Mataró ha passat el relleu a Tordera. Foto Yoyo

VII Triatló Vila de
Blanes

Càncer. Aquesta quantitat s’havia recaptat durant el 2016 en diferents activitats organitzades a
Mataró i sobretot a l’acte central
del 4 de juny, quan es va celebrar
la 16a edició de la Festa Torneig
d’hoquei patins Joan Petit-Nens
amb càncer.

«A finals d’abril, Mataró
–Ciutat Joan Petit 2016- va
passar el relleu a Tordera»
Enguany, els recursos recollits es destinaran al projecte
desenvolupat per l’Institut de recerca de la Vall d’Hebron titulat
“Nova teràpia per a tumors pediàtrics del sistema nerviós”.
Joan Torner, explica que les
investigacions sobre el càncer
infantil han permès avançar
molt, “actualment el 80% dels
casos tiren endavant. Per tant cal
guanyar el partit al 20% restant”.
Per Torner, aquesta 17a edició
serà molt especial, “en Joan petit era de Tordera, el seu avi va
fundar el CP Tordera, jo hi vaig
jugar molts anys, ell també hi
jugava. La samarreta que porta
el gegantó de la fundació aquest
2017, li queda molt i molt bé (és la
samarreta amb les quatre barres
del CP Tordera)”.
Els padrins de la trobada
d’enguany són la Colla Gegantera de Tordera i l’actor de Sant
Feliu de Buixalleu, Quim Masferrer.
Després de Tordera serà el
torn de Palafrugell (2018), Manlleu (2019) i Andorra (2020). yy

Prova de ciclisme. Foto Yoyo
blanes

Els 560 atletes inscrits a la
prova van haver de superar 750
metres natació, 20 kilòmetres ciclisme i 5 kilòmetres en la cursa
a peu.
En homes, el triatleta més
ràpid ha estat enguany Francesc
Godoy Contreras, del Fasttriatlon – CN Monjuïc, amb un temps
de 55:55 minuts. La segona plaça
l’ha ocupat Guillem Montiel Moreno, del Club Natació Minorisa,
de la categoria junior, situat a 31
segons del primer classificat. El
tercer lloc del podi ha estat per

a l’atleta Albert Parreño Samper,
del Fasttriatlon – CN Montjuic, a
15 segons del segon classificat.
Per la seva banda, en dones
la primera plaça l’ha guanyat
Laura Gómez Ramon, del Ferrer Hotels-M3T, amb un temps
de 01:04:36 hores. Darrera d’ella
s’ha classificat per segon any
consecutiu Anna Flaquer Porti,
del Fasttriatlon – CN Montjuic,
amb un temps de 1:06:09 hores.
Finalment, el tercer lloc ha estat
per a Núria Peix Tarrés, del CN
Vic-ETB, que va invertir 1:07:29
hores. yy
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l’agenda

LLORET

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

Del 1 al 31
XVII JORNADES
GASTRONÒMIQUES DE
L’ARRÒS

€. Tiquets Oficines de Turisme
RUTA INDIANA-CAN FONT.
Museu del Mar. 11 h.
PREU: 5 / 2,5 €. Castellà

Can Saragossa. Visita guiada
XERRADA: “Testamento
Vital” Biblioteca Municipal. 20h.
Concepción Arias, notària

CONFERÈNCIA: La DIETA
MEDITERRÀNIA. Club Marina
Casinet. 20 h. A càrrec de la
dietista Àngels Pallàs Teyra

DIA 11
CINECLUB ADLER: CINEMA
SOLIDARI

CANTADA D’HAVANERES
Capella dels Sants Metges.
18-20 h

CINECLUB ADLER: “MIMOSAS”
Teatre de Lloret. 21 h

DIA 21
PACK MÀGIA CIRCUS
Teatre Lloret. 12h

TEATRE: “ART”
Teatre Lloret. 21 h

DIA 14
LLORET PADDEL SURF
Sa Caleta. 8-15 h

Del 12 al 14
LLORET FÓRMULA WEEKEND
Passeig Jacint Verdaguer

TROBADA VEHICLES
Plaça Pere Torrent. 8.30-14 h

DIA 12
LLORET NIGHT SHOPPING
Centre Vila. 18-24h

CAMPIONAT ESCOLAR DE REM
ERGÒMETRE. Pavelló Esports
Municipal. 14-22 h

VISITA TEATRALITZADA
Can Font. 21 h. Preu: 5/2,50 €.
Tiquets: Museu del Mar

XII FESTA DE LES FLORS
Ermita de les Alegries. 10-24 h

ESPAI OFF: “LES DONES
SÀVIES”, DE MOLIÈRE. Ses
Escoues - Església Sant Romà.
21 h
JAZZ AL DELAMAR
Terrassa Hotel Delamar. 22 h
Antonio Navarro Duo
DIA 13
Taller descoberta
Casa del Mar-Fenals. 10 h Preu: 5

CORAL UNIÓ LLORETENCA
Teatre de Lloret. 17 h
DIA 17
MARXA NÒRDICA
Museu del Mar. 10 h. Preu: 4 €.
Oficines de Turisme
DIA 18
DIA INTERNACIONAL DELS
MUSEUS. Museu del Mar-Es tint
12h / 18h. Can Saragossa 10.30h.
Portes obertes al Museu del Mar-

DIA 19
TEATRE: “EL MUNTAPLATS”
Teatre de Lloret. 21 h
JAZZ AL DELAMAR
Terrassa Hotel Delamar. 22 h
Selma & Lucas
DIA 20
MARXA NÒRDICA
Museu del Mar. 10 h. Preu: 4 €.
Tiquets: Oficines de Turisme

De l’1 al 31
JORNADES
GASTRONÒMIQUES
DE LA GAMBA
Del 5 al 21
50 ANYS COBLA COL·LEGI
SANTA MARIA. UN PASSEIG
FOTOGRÀFIC.
Sala García-Tornel
Del 5 al 27
EXPOSICIÓ BOTIGUES
CENTENÀRIES i ALTRES
ESTABLIMENTS AMB HISTÒRIA
Sala Casa Oms
Del 5 al 27
JOVES TALENTS V.5
Casa Saladrigas
DIA 12
XXVI CICLE CONCERTS
MÚSICA A L’ESPERANÇA
CARLES MARIGÓ. 22 h
Del 12 al 14
REUNIÓ ANUAL SOCIETAT
CATALANA PEDIATRIA
Dia 13
ANIMALFEST. Plaça dels Dies
Feiners. De 9.30 a 13 h
TALLER DE DOLÇOS
D’11 a 13 h. Aula Gastronòmica
Costa Brava Sud-Grenyal
C/ Forn - Blanes

IRON KIDS
Passeig Jacint Verdaguer. 8-14 h

DIA 24
MARXA NÒRDICA
Museu del Mar. 10 h

RUTA INDIANA-CAN FONT
Museu del Mar. 11 h
PREU: 5 / 2,5 €. Castellà

Del 24 al 26
DESCOBRIR ELS CEMENTIRIS
EUROPEUS. Cementiri
Municipal. 12 h

CANTADA D’HAVANERES
Capella dels Sants Metges.
18-20 h

DIA 26
CURSA ESCOLA ÀNGELS
ALEMANY. Pistes d’atletisme. 9 h

Taller descoberta
Casa del Mar-Fenals. 10 h
Preu: 5 €. Tiquets Oficines de
Turisme

VISITA TEATRALITZADA
Preu: 5/2,50 €. Tiquets: Museu
del Mar. Can Font. 21 h

RUTA INDIANA-CAN FONT
Preu: 5 / 2,5 €. Castellà
Museu del Mar. 11 h

TEATRE: “EL MUNDO DE LA
TARÁNTULA”. Teatre de Lloret.
21 h

DIA MARíTIM EUROPEU
PORTES OBERTES
Museu del Mar-Can Saragossa.
Visita guiada al Museu-Es Tint.
11 h / 18h

JAZZ AL DELAMAR
Terrassa Hotel Delamar. 22 h
Cover & Black

blanes

Museu del Mar. 10 h. Preu: 4 €.
Taller descoberta
Casa del Mar-Fenals. 10 h
Preu: 5 €. Tiquets Oficines de
Turisme.

DIA 27
MARXA NÒRDICA

ORQUESTRA JOVE DE LA
SELVA. Teatre de Lloret. 18 h
DIA 28
BANDA ANGLESA
Plaça de la Vila. 17 h
DIA 30
CONCERT BANDA ANGLESA
The British School of Netherlands
Plaça de la Vila. 18 h
Del 29 al 30
JOCS ESCOLARS ANGLESOS
Pavelló Molí i Municipal. 9 h
DIA 31
MARXA NÒRDICA
Museu del Mar. 10 h

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE BLANES

TEATRE: RECORDS PER A TU
Nabac Grup. Teatre Blanes. 18 h
Dia 14
CAMINADA POPULAR
A les 9 h. C/ Mercè Rodoreda
Dia 14
FASE FINAL FEMENÍ
CAMPIONATS COMARCALS
F-SALA. Ciutat Esportiva
PRIMER CONCERT
CELEBRACIÓ 20 è ANIVERSARI
COR CAMBRA SOTA PALAU
Teatre de Blanes. 18 h.
Dia 18
PRIMER CASINO DE BLANES
De 20.20 a 21.45 h. Manaies de
Blanes
DIA 19
COR DE CAMBRA SOTA PALAU
Capella Esperança 22 h
Dia 20
MOSTRA GASTRONÒMICA i
FESTA DE LA DIVERSITAT
Plaça Països Catalans.
Biblioteca Comarcal
TALLER INFANTIL JOCS DE
TAULA.C/ Verge Maria.
D’11 a 13 h
ESPECTACLE FLAMENC
Pista Esportiva de Mas Florit. 17 h

Dies 20 i 21
GREAT TUNA RACE.
Club Vela Blanes. Tot el dia
Dia 21
PROGRAMA
PERFECCIONAMENT BÀSQUET
Federació Catalana Bàsquet.
Ciutat Esportiva
COR DE CAMBRA SOTA
PALAU amb COR RUPIÀ
Centre Catòlic de Blanes. 18.30 h
TEATRE. COMÈDIA “L’ELECTE”
Ramon Madaula. Teatre de
Blanes. 19 h

Dies 26, 27 i 28
FESTES DELS BARRIS ELS PINS
i LA PLANTERA.
Zona antic pavelló d’esports

La adolescencia herida.
Comiendo con tu enemiga de
Lidia Amella. A les 19 h, a la Sala
Roberto Bolaño.

Dia 27
IV FIRA D’ANTIGUITATS.
Plaça Onze de Setembre.
Tot el dia

Del 15 al 19
Fem servir l’ordinador!
A càrrec de Conchi Fernandez.
Programa ALFIN. Curs gratuït
de formació d’usuaris en noves
tecnologies. 15 h. A l’altell i al
primer pis.

Dia 28
TROBADA ESCOLETES CD
BLANES. Ciutat Esportiva.
De 9 a 14 h
CLOENDA TEMPORADA CLUB
BÀSQUET BLANES.
Ciutat Esportiva. De 9 a 15 h

Dia 25
PRIMER CASINO DE BLANES
La Muntanya, Esport i Salut (de
20.20 a 21.45 h)
Cor de Cambra Sota Palau

VISITA GUIADA
“RUTA DE LES ERMITES”.
Inscripció prèvia 972 33 03 48 o
turisme@blanes.cat. A les 10 h

DIA 26
FABRIZIO & THE PAPARELLOS
Capella de l’Esperança. 22 h

HOMENATGE A LA GENT
GRAN. Antic pavelló esports.
De 16.30 a 21.00 h

Del 26 a l’11 de juny
ESCULTURES. Abel Pruñonosa.
Sala García-Tornel

BIBLIOTECA COMARCAL

Dies 26 i 27
VISITES GUIADES “BOTIGUES
CENTENÀRIES DE BLANES”.
A les 10 h, 12 h, 17 h i 19 h
Inscripció prèvia al 972 33 03 48
o turisme@blanes.cat

Del 2 al 31
Exposició d’aquarel·les i
altres tècniques. Al Vestíbul
i a la Sala Roberto Bolaño.
A càrrec de Rafel Teixidor.
Dia 11
Presentació del llibre

Dia 17
Àgora Jove Debat Merlí
A les 18 h a la Sala Roberto
Bolaño: preparació intervencions.
Dia 18
Club de Lectura
Infantil Aventures
extraordinàries d’en
Massagran
de Ramon Folch i Camarasa.
17.30 h, a la Sala Jove.
Del 22 al 26
Fem servir l’ordinador!
A càrrec de Conchi Fernandez.
A les 15 h a l’Altell i al primer pis.
Dia 25
Taller infantil Tots som
monstres
A càrrec de Cristina Fernández i
Laia Bedòs. A les 18 h a la Sala
Roberto Bolaño.
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Maresme
DIA 11
Calella
Concert teatralitzat per
als nens i nenes de les
escoles de Calella
Fàbrica Llobet-Guri
Recepció institucional de
la Creu de Lampedusa
Feta amb les fustes de les
pasteres utilitzades per les
persones refugiades que arriben
a la illa. 20 h, a la plaça de
l’Església.
Tordera
Aplec de Sant Ponç
Festa local. Activitats tot el dia al
paratge de Sant Ponç.
DIA 12
Calella
Concert de la 5a Mostra
de Jazz de l’Alt Maresme i
la Selva. 22 h, a la Sala Mozart
Pineda de Mar
1es Jornades d’Educació
Debat-taula rodona:
Els reptes de l’Educació
d’Adults: L’adequació de la
formació dels joves en una
societat en transformació
permanent. 19.15h.
Celebració del 20è
aniversari de l’escola
d’adults “Natura”
Lloc: L’Auditori. 20.30h.
En sintonia: Copes, Música
i... A les 22 h a Can Comas.
Malgrat de Mar
ELS CONTES DEL DIVENDRES
Sala de la Biblioteca La
Cooperativa. 18 h.
DiA 13
Calella
Jornada de la Botiga al
Carrer. De 10 a 21 h.

AGENDA FACILITADA PER RÀDIO MARINA

Fira Renaixentista
De 10 a 22 h, a la pl. de
l’Ajuntament i a la pl. de l’Església.
Lúdical, festival de jocs de
taula de nova generació
11 h, a l’Ajuntament Vell.
Projecció del documental
La revolució cantada
The singing revolution, amb la
participació de corals de la ciutat
i d’arreu de Catalunya. 19 h, a la
Sala Mozart.
La Crida, Festival Acollidor de
nit. 22 h, a la sala polivalent de la
Fàbrica Llobet-Guri.
Pineda de Mar
Campionat de Catalunya
de Futbol-7 de Paralisi
Cerebral al Camp de futbol de
Can Xaubet.
1es Jornades d’Educació
Taller sobre assetjament
escolar (bullying)
A partir de les 9:30 h a la Sala
d’Actes Can Comas.
Mercat Solidari. De 10 a
14h. Plaça Nova -pl. Reis Catòlics.
VIII Fira mercat d’artesania
De 10 a 21 h a plaça d’Espanya.
Palafolls
TALLER “AUTOPROTECCIó I
SUPORT VITAL BàSIC: EL DEA”.
Can Batlle, a partir de les 9 h.
TALLER: GAUDEIX DE LA
PRIMAVERA FENT
MANUALITATS.
A la Biblioteca, 11 h.
SINGULARS
Belda & Sanjosex, i Assumpta
Mercader, arriben a Palafolls per
concloure el cicle del 2017.
Casal d’Avis de Palafolls, 22:30 h

DIA 14
Calella
2a edició de la jornada
de comerç “Aixequem les
Persianes”
De 10 a 13.30 h, al Far de Calella
Fira Renaixentista. 10 - 22 h
Marxa solidària
Amb els refugiats sota l’ombra de
la creu de Lampedusa.
17 h, a la plaça de l’Església.
IV Festival Artístic
Solidari
Organitzat per l’Associació de
Voluntaris i Amics de l’Hospital
(AVAH) 18 - 21 h, a la Sala Mozart
Representació de l’obra
“Sigues infidel i no miris
amb qui”
A càrrec de Joventut Artística de
Calella. A les 18.30 h, al teatre
Orfeó Calellenc.
Pineda de Mar
2a Paella solidària
A favor del Sorteig de l’Or de la
Creu Roja. A les 13 h a la plaça de
l’Estatut.
Cinema a l’Auditori “Un
monstruo viene a verme”
A les 18 h.
Tordera
FESTA DEL BOSC
Urbanització Tordera Parc
Palafolls
CURSA DE PALAFOLLS
Amb sortida des de davant del
Palauet. Inscripcions a:
www.gesport.cat
DIA 17
Calella
Conferència: “El món de
la veu i els seus colors”
A càrrec de Mariona Sagarra.
18.30 h, al Casal l’Amistat.

Pineda de Mar
Jornades Econòmiques
De les 9 a les 19 h. Auditori.

Informació www.ccrpineda.com i
a la cartellera del CCR Pineda.
Centre Cultural Recreatiu.

Contes en veu alta
A les 18 h. Biblioteca Poblenou.

Teatre: “Manantial de
histórias” a càrrec de Aula
de Teatro de Pals de Rei, Laxe e
Estrada(Galícia). A les 20.30 h al
Auditori.

DIA 18
Calella
Última Xerrada de
nutrició de la temporada
09.30 h, al local d’Oncolliga.
Cicle Gaudí: “A Monster
Calls” (fantàstic- drama-infantil)
VOS. 21 h, a la Sala Mozart.
Tordera
Jornada de robòtica de
Tordera i l’Alt Maresme
Pavelló Parroquial (matí).
DIA 19
Calella
Cursa contra la Fam 2017
09.30 h, a la Zona Esportiva “La
Muntanyeta”.
Cinefòrum amb la projecció
del documental “Wait just wait”
de Javi Julio, una història sobre la
crisi de refugiats a l’illa grega de
Chios. 20 h, a la Sala Mozart.
Pineda de Mar
Fira de la Gent Gran
De 10 a 13 h i de 17 a 20 h. A
la plaça de les Mèlies i la Sala
d’Actes Can Comas.
Taller infantil: Rètols de
la biblioteca. A les 18 h a la
Biblioteca de Poblenou.
La Mostreta 2017

Malgrat de Mar
ELS CONTES DEL DIVENDRES
18 h, Sala de la Biblioteca La
Cooperativa.
CINEMA
El porvenir Mia Hansen-Love
22 h al Centre Cultural.
DIA 20
Calella
Activitats amb motiu del
Dia Internacional dels
Museus. Al Museu-Arxiu Josep
M. Codina i Bagué (dissabte i
diumenge).
Ironkids
10 h, al passeig Manuel Puigvert.
Hora del conte i taller
11.30 h, a la Biblioteca.
Sidral Solidari
Plaça Església.
Burn the clock
21.00 h, a sala polivalent de la
Fàbrica Llobet-Guri.
Pineda de Mar
Fira de la Gent Gran
De 10 a 13 h i de 17 a 20 h
Plaça de les Mèlies i Sala d’Actes
Can Comas.
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l’agenda

MARESME
Presentació de la Guia
de Recursos de les
Biblioteques del Maresme
A les 12 h a la Biblioteca M.
Serra i Moret.
La Mostreta 2017
Centre Cultural Recreatiu.
Tordera
Diada de les Emergències
(Mostra). Zona del Mercat de la
carretera de Fogars (matí).
Santa Susanna
La Magnòlia Teatre,
presenta l’obra “Embolics a
l’ambaixada”. Local Social, 21:30 h
Palafolls
PALAFOLLS CUIDA LA SEVA
SALUT. Ponència del diestista i
coach nutricional, Joan Majó.
Al MID, a partir de les 11 h.
FIRA 8 HORES SALUDABLES
DE PALAFOLLS. De 10 h a 20 h.
TALLER “APROFITA
LA PRIMAVERA FENT
MANUALITATS”.
Biblioteca Enric Miralles 10:30 h.
DIA 21
Calella
Ironman 70.3 Barcelona
2017. 7 h, a la Platja Gran
Representació de l’obra
“Sigues infidel i no miris
amb qui”, a càrrec de Joventut
Artística de Calella. A les 18.30 h,
al Teatre Orfeó Calellenc.
Pineda de Mar
La Mostreta 2017
Centre Cultural Recreatiu
Santa Susanna
Festa de Sant Isidre, a la
plaça de Llillota. Audició de
sardanes amb la cobla Premià.
A la plaça Llillota 17:30 h.

AGENDA FACILITADA PER RÀDIO MARINA

Dia 23
Palafolls
XERRADA “EDUCACIó
EMOCIONAL”. Amb el títol “Com
acompanyem els fills/es en el seu
desenvolupament emocional?”
A les 19 h a la Biblioteca Enric
Miralles.
dia 24
Calella
Conferència:
“Intolerància, xenofòbia,
insolidaritat: el pitjor de
la globalització 2017”. A
càrrec de Pere Vilanova Trias.
18.30 h, al Casal l’Amistat
Pineda de Mar
Triduo en honor de la
Virgen del Rocío. A les 20 h.
Església de Santa Maria.
Palafolls
Palafolls cuida la teva
salut: Caminada popular
9:15 h, i Taller dirigit als usuaris
de Respir 10 h.
Dia 25
Calella
Cineclub: Plemya (The Tribe),
VOS. 21 h, a la Sala Mozart.
Pineda de Mar
Racó de cançons: El
cantallaire.
A les 18 h a Biblioteca de
Poblenou.
Llegir el teatre
Es comentarà el llibre “Actes
obscens en espais públics”
20 h, Biblioteca M. Serra i Moret.
Triduo en honor de la
Virgen del Rocío
A les 20 h.
Lloc: Església de Santa Maria
Dia 26
Calella
Passejada popular fins al
Far de Calella.

A les 9 h, a la plaça de
l’Ajuntament.
Trobades d’òpera
Darrera sessió amb l’òpera I
Puritani de Vincenzo Bellini,
amb els comentaris de Rosa
Maria Carbonell. 18.30 h, a la
Sala Mozart.
Pineda de Mar
Taller: Saviesa oriental
per a la vida quotidina
a càrrec de l’escriptora i
coach Maite Bayona. A les 19
h.Biblioteca Poblenou.
En sintonia: JAM
A les 22 h. Lloc: Can Comas
Triduo en honor de la
Virgen del Rocío
20 h. Església de Santa Maria
Malgrat de Mar
L’HORA DEL CONTE
L’oca d’or. A càrrec d’Albert
Estengre. 18 h Sala de la
Biblioteca La Cooperativa.
Palafolls
PALAFOLLS CUIDA LA SEVA
SALUT.
A les 10 h, al Casal de la Dona,
taller de cuina saludable.
Taller i exposició
“Plantes medicinals”
Es podrà visitar durant tota la
setmana següent a la seu del
servei de Respir, de 10 h a 13 h i
de 15 h a 17 h.
TALLER “ALIMENTACIO PER A
NADONS”. A partir de les 18h,
al Casal de la Dona de Palafolls.
Dia 27
Calella
La Crida, Festival Acollidor de
dia amb l’actuació dels Castellers
de l’Alt Maresme, grup Áurea
Troupe, Udols de Foc, Fer
Katastrofer i Pd. Aborígens.
passeig Manuel Puigvert.
50a Exposició de Roses
de Catalunya a Calella i
l’Exposició de bonsais de
l’Associació Bonsai Montnegre
de Calella. Ajuntament Vell,
dissabte i diumenge.
- Dins el Moments de Flors,
podreu visitar espais enjardinats
del patrimoni de la ciutat,
públics i privats, dissabte a la
tarda i diumenge matí i tarda.
Pineda de Mar
Fira d’entitats
De les 10 a les 20 h
Plaça Catalunya, plaça Les Mèlies
i plaça Espanya.
Activitat familiar:
“Escoltem les aus de
Pineda”, a càrrec de Toni
Herrero de Rial. A les 12 h.
Biblioteca M. Serra i Moret

Xerrada de Som Mobilitat.
A càrrec de Arnau Vilardell amb
cotxe elèctric per provar
A les 12 h. C/Joan Maragall, 19
Lucrecia: 20 años de mis
Boleros. A les 22 h. Auditori
Tordera
17a Festa-Torneig Joan
Petit nens amb càncer
Pavelló Parroquial (tot el dia)
Malgrat de Mar
SHOPPING NIGHT
Tallers de moda, desfilades i
espai gastronòmic.
Palafolls
HORA DEL CONTE: “LA
PALLASSA PRISKA”
A les 12 h a la Biblioteca Enric
Miralles.
Diumenge 28
Calella
VIII Marxa Solidària
contra el Càncer 2017
9 h, al passeig Manuel Puigvert.
Jornada de portes
obertes als Horts Socials
de Calella.
10 - 14 h, al Torrent de
Valldebanador.
Pineda de Mar
Fira d’entitats
De les 10 a les 15 h. Plaça
Catalunya, plaça Les Mèlies i
plaça Espanya.
Santa Susanna
Audició de sardanes amb
la cobla Iluro.
Plaça Catalunya. 19 h
Dia 29
Pineda de Mar
Club de lectura:
La Colla dels Verds
Llegirem el llibre: “Tres és

massa” del Marius Serra. A les
18 h. Biblioteca M. Serra i Moret
Palafolls
CLUB DE LECTURA
Es comentarà el llibre Soniechka,
de Sonia Ultskaya. A càrrec
de Toni Sala. A les 19h, a la
biblioteca Enric Miralles.
Dia 30
Palafolls
DONES QUE PARLEN,
CONVERSES ENTRE
ESCRIPTORES.
Aterren a Palafolls la Maria
Bohigas Salas i la Roser Vernet.
A les 20 h a la Biblioteca Enric
Miralles.
DIA 31
Calella
Conferència:
L’Egipte somiat
d’Akhenaton i Nefertiti
(Egipte faraònic – VI).
A càrrec de la Dra. Irene Cordon.
18.30 h, al Casal l’Amistat.
Pineda de Mar
Contes en veu alta
A les 18 h. Biblioteca Poblenou
”Avui tertúlia”.
Club de lectura per a gent gran.
Biblioteca M. Serra i Moret
Trobada del Club de
lectura.
A càrrec de Toni Sala. Es
comentarà el llibre: “Sóniechka”
de Liudmila Ulitskaya. A les
20.30 h.
Biblioteca M. Serra i Moret
Malgrat de Mar
CLUB DE LECTURA
Rastres de sàndal.
Amb la presència de l’autora,
Asha Miró. 19 h Sala de la
Biblioteca La Cooperativa.
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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
-

-

8.45

9.45

11.15 13.15 14.15 15.15 16.15 17.15

18.30 19.15 20.30 21.15

-

-

-

17.36

20.03

20.33

21.03

21.44

-

-

-

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

6.30

7.05

7.30

9.00

11.00 14.00 15.50 18.20

dissabtes feiners

9.00

15.50

dissabtes feiners

Feiners (Directes)
7.45

9.14

19.14 21.09

-

-

-

-

FeSTIUS (Transbord Maçanet - Massanes)
7.45

9.45

10.45

11.37

12.37

13.37

15.44

16.44

17.37

18.42

19.44

21.44

22.13

23.06

-

-

-

-

8.45

14.44

20.45

FeSTIUS (Directes)

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

9.30

10.00 14.30 17.00 19.00

13.15 19.00

-

14.00 17.30 19.00 23.25

-

10.15 12.15 13.45 14.15 16.15 18.15
-

-

-

-

-

-

-

barcelona (Aeroport del Prat) - blanes (Estació)
9.15 10.15 11.15 12.15 13.15 15.15 16.15
17.15 18.15 20.15 22.45
-

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
10.30 14.30 16.30 19.30

-

blanes (Estació) - barcelona (Aeroport del Prat)
3.30 5.00 6.00 7.00 9.30 10.00 13.00
14.30 15.45 17.00 19.00
-

Feiners (totes les parades)

8.30

11.15 13.15 15.14 17.14

8.00 - 21.00 cada 30 min

Feiners (totes les parades)
-

-

7.00 - 21.20 cada 20 min

GIRONA (Estació de bus) - LLORET DE MAR

20.15

-

Feiners
FESTIUS

lloret DE MAR (Estació de bus) - GIRONA

14.14 15.45 16.15 18.15 19.45 20.14
-

-

11.30 13.15 14.30 15.30 17.30 19.00 20.00

8.00

23.21

9.45

8.30

6.15

22.52

8.46

blanes (centre) - lloret DE MAR

9.00

10.15 12.16

22.18

8.16

8.00 - 21.00 cada 30 min

Feiners

Feiners

19.33

FESTIUS

barcelona (Estació del Nord) - blanes (Estació)

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

19.03

-

7.15 - 20.55 cada 20 min

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

14.33 15.03 15.33 16.03 16.34 17.07
18.32

-

barcelona - lloret de mar (Estació de bus)

11.36 12.07 12.36 13.07 13.36 14.00
18.07

13.30

Feiners

-

-

-

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

SEMIDIRECTES (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
Maig - Juny
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5

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

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

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

economia local

Apple a Blanes
BLANES

Mundicomputer,
històrica
botiga d’informàtica a Blanes,
s’ha traslladat amb una novetat
molt destacada, Apple.
Ofereix als clients de sempre
i als nous els serveis tradicionals
i una manera d’entrar al món
Apple al seu propi ritme. Hi trobaran Apple nou i reacondicionat.
Entre una àmplia oferta de
productes, destaquen: Imac,
Macbook, Iphone, Ipad, accessoris i servei tècnic multimarca,
com sempre.
Mundicomputer ha evolucionat cap a AraMac, des d’ara al
carrer Raval, 16 de Blanes. yy

Façana d’AraMac al carrer Raval de Blanes

Lupo Barcelona a Nylstar

A partir de les 12 de la nit, S’ha de trucar abans a la Policia Local
(t. 972 358 666) i s’ha de portar la recepta.

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

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

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
M. TALLADA
De a 22 h a 22h (24h)

blanes

La factoria Nylstar de Blanes
ha allotjat durant tres dies una
Pop-up Store de Lupo Barcelona.
Pensant en especial per la proximitat del Dia de la Mare, s’hi
oferien fins a 1.000 bosses de mà
d’uns 200 models diferents amb
descomptes de fins al 60% sobre
el preu original.

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

Lupo Barcelona és una marca
que des de l’any 1920 fa bosses de
mà de pell d’alta qualitat, amb
models que combinen l’elegància
amb la modernitat. La seva confecció és molt artesanal, i els dissenys s’inspiren en Barcelona. yy

Es van exposar 1.000 articles

ABlanes - Grup Lesseps
BLANES

L’any 1989 Grup Lesseps va
obrir a Barcelona el primer concessionari Seat exclusiu de l’Estat.
Des d’aquell moment, el grup
ha anat incrementant la seva implantació arreu de Catalunya:
Martorell, Mataró, Badalona i
ara Blanes.
En conjunt, més de 20.000 m 2
de superfície amb tota mena de
serveis: vehicles nous i seminous,
recanvis, mecànica, planxa, assegurances...
ABlanes és a la carretera
d’Accés Costa Brava, 38 i a:
gruplesseps.com. yy

Concessionari SEAT a Blanes
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punts de distribució de la marina

ANUNCIS PER PARAULES
Bressol de viatge
Es ven bressol de viatge.
Es regala el matalàs. Preu 25€.
Contacte 649 41 95 12.

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

Venc mini bressol
Es regalen llençols. Preu 120€.
Contacte 649 41 95 12.

Venc moto
Kymco people Gti 2011, 19.000km
6 mesos de garantia 1.600 € . Interessats trucar al 679 44 21 38.

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
9.00 a 13.00 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	EVENTIA PRESS
Carrer Esperança
3 CAFETERIA BACCHIO
Plaça Theolongo Bacchio
4 XALOC PERFUMERIES
Carrer Ample
5 FERRETERIA MESTRAL
Carrer Raval
6 FAMILY DENT
Carrer de la Fe
7	E.S. SANTA ANNA
Carrer Anselm Clavé
8 CAPRABO
Carrer Lleida
9 FARMÀCIA NARCÍS PUJOL
Plaça Verge del Pilar
10 PASTISSERIA MARINA
Avinguda de Catalunya
11 FARMA SALUT
Avinguda Europa
12 TOTCARN
Avinguda Europa
13 RÀDIO MARINA
Ca la Guidó
14 FARMÀCIA TURON
Ca la Guidó
15 CAPRABO
Carrer Ses Falques
16	E.S. SARAS
Avinguda Europa
17 PASTISSERIA GUTIÉRREZ
Carrer Pirineus
18 PASTISSERIA GUTIÉRREZ
Gavarres
19 PASTISSERIA GUTIÉRREZ
Vila de Lloret
20 GALP HOSPITAL
Accés Costa Brava
21 GALP POLÍGON
Carretera de l‘estació
22 PASTISSERIA GUTIÉRREZ
Cristòfol Colom
23 CAPRABO
Cristòfol Colom
24 CAFETERIA COSTA BRAVA
Mas Florit
25 PEIXATERIA VALLS
Plaça dels dies feiners
26 ÀCORA VIATGES
Carrer Raval

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

MARIA DEL VILAR VILÀ BOTA (ARQUEÒLOGA)

“Per Catalunya han passat totes les cultures, per
això fa riure quan algú parla de la raça pura”

Maria del Vilar a la seva casa de Blanes, antiga casa de Joaquim Ruyra, que alterna amb el seu habitatge a Barcelona. Foto: Almudena Montaño
ALMUDENA MONTAÑO

Maria del Vilar Vilà Bota (Blanes,
1944) és arqueòloga i una de les persones que millor coneix la cultura
dels ibers a Catalunya. Durant 35
anys ha treballat en les excavacions
del poblat iber de Montbarbat, que
s’estén per Lloret de Mar i Maçanet de
la Selva. És autora de diversos estudis sobre l’arqueologia del món ibèric
i, abans de finalitzar l’any, publicarà
un llibre sobre els darrers 27 anys
d’excavacions a Montbarbat. A Blanes també ha estudiat el poblat romà
dels Padrets.
No li agraden gaire les entrevistes,
m’ho adverteix abans de començar,
i ho argumenta dient que ella no vol
ser massa coneguda. Però de seguida
s’obre al diàleg intel·ligent d’una persona que domina molt el seu camp
d’estudi i que li agrada la docència.
Es nota que ha estat professora d’història a la Universitat.
Finalment, concloem les preguntes
entre riures i bromes, la veig molt
còmoda i simpàtica, i acabem parlant de la casa on viu. És la casa de
Joaquim Ruyra, al carrer Ample de
Blanes, des d’on l’escriptor va escriure moltes de les seves obres. Ella l’ha
heretat de la seva àvia, que era germana de Ruyra.
Quins vestigis d’antigues civilitzacions queden a Blanes?
Gairebé res. La muntanya de Sant
Joan va ser un poblat iber, i als anys
seixanta se’l van carregar amb les
construccions d’habitatges.
I què hi havia hagut?
Una fortificació de defensa ibera i a
l’interior hi van construir les cases
seguint l’orografia de les muntanyes, amb la llei del mínim esforç.

I després allà es van crear els assentaments romans?
Sí. Hi havia viles autosuficients,
amb molts esclaus que bàsicament
elaboraven pa i vi. Els rics vivien
als millors llocs, a dalt dels turons i
amb les millors vistes. I per la riera
se situaven les terrisseries, on treballaven les teules, els plats, les olles...
Hi havia alguna relació entre els
poblats de Montbarbat de Lloret
i el de Sant Joan de Blanes?
Sí. Eren de la mateixa tribu, els indiketes. Des de Montbarbat feien
senyals de fum per avisar-se amb
els habitants del poblat de Sant
Joan.
Quins altres poblats s’han trobat
a Lloret de Mar?
El Puig de Castellet, a Rocagrossa,
on s’ha trobat un poblat emmurallat molt petit, i el Turo Rodó, al
costat del Castell d’en Plaja.
Què ens va aportar el món iber?
Va ser la primera civilització, al
segle V a.C. amb planificació urbanística, estratificació social i
escriptura. Per primera vegada
podríem parlar de piràmide social.
Mmm... Ells van començar això
de manar i obeir i encara continua avui dia!
Ha ha ha! Tens raó, ho hem conservat.
Quan va començar a excavar el
jaciment iber de Montbarbat?
Vaig començar quan estudiava a
la Universitat de Barcelona, sota la
direcció del doctor Joan Maluquer
de Motes i Nicolau. A la UB em
vaig doctorar en Filosofia i Lletres
especialitat de Prehistòria, Història antiga i Arqueologia.

S’han trobat restes d’escriptura a
Montbarbat?
Hem trobat vasos amb lletres que
servien per identificar de qui era
aquell objecte.
Tenien terrenys fèrtils?
No. No eren terres massa riques per
conrear i tampoc hi havia molta
matèria primera, així que els habitants tampoc eren els més rics.
On vivien els més rics?
Al sud, sobretot a Andalusia i Extremadura, on les terres donaven
molt de fruït. Allà hi vivia una classe benestant amb els seus esclaus.
Llavors, a què es dedicaven els de
Lloret?
A la pesca, la ramaderia, l’agricultura, però era bàsicament economia
de subsistència. Així que no podien
intercanviar ni exportar.
Quin tipus de ceràmica heu trobat?
Feta a mà i al torn.com que no eren
massa rics, tampoc podien comprar ceràmica de luxe procedent
del món grec.
Què feien quan algú moria?
Els ibers incineraven. Creaven les
necròpolis on els vents no portessin
els ferums, així que aquí estaven a
la part oposada al vent de garbí. I
amb el difunt també cremaven la
seva roba, les seves joies i l’aixovar.
De fet, no s’ha trobat cap necròpolis
ibera a la comarca de la Selva, tot i
que sabem que hi van existir.
Què més sabem d’aquest poblat?
El poblat iber de Montbarbat era
molt gran, tenia una muralla i les
cases que la resseguien. També hi
havien espais públics, cisternes i

Excavacions al poblat ibèric de Montbarbat. Foto M.A. Comas

sitges comunals on guardaven sota
terra el gra, els cereals i les llegums.
Com eren els ibers?
Eren uns guerrers per excel·lència
i estaven dividits en tribus. L’esperança de vida era molt curta, gairebé ningú passava dels 30 anys.
Quan tornaven de les guerres havien après moltes coses: construccions defensives, costums...
Quan s’abandona el poblat iber de
Montbarbat?
A principis del segle III a. C. Cap a
l‘any 275, el poblat de Montbarbat
s’abandona. Montbarbat és l’últim
poblat important d’indiketes. Segurament deurien perdre una batalla
contra els laietans del Maresme.
I qui va arribar després?
Per Catalunya han passat moltes
cultures diferents, perquè era un
lloc de pas cap a Europa. Després
de la Segona Guerra Púnica, els romans es van instal·lar a la península
ibèrica. Els ibers veien els romans
superiors, molt elegants, amb un
vestuari molt perfecte i els van començar a imitar fins a convertir-se
en romans.
I què van aportar els romans?
La civilització romana era molt
pràctica, per això van sorgir molts
enginyers. L’exèrcit era molt bo, els
soldats molt professionals, tenien
salari.
Han passat moltes cultures per
Catalunya?
Sí. Per Catalunya han passat totes
les cultures, per això fa riure quan
algú parla de la raça pura. No ha
existit mai, ja que per Catalunya ha
passat tothom. A més, les cultures
no desapareixien completament, la
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gent conviu i es barreja.
Per què van triar la muntanya de
Montbarbat per instal·lar-se?
Perquè tenia una cota molt alta i
era un lloc molt estratègic per defensar-se dels enemics. Per això els
romans i les cultures posteriors la
visitaven.
Ha canviat molt l’arqueologia des
que va començar vostè amb les excavacions fins ara?
Sí. Ara els governs aporten subvencions econòmiques per poder excavar. També es protegeix tot molt
més. Si es troba un jaciment arqueològic s’ha de conservar, s’ha de poder estudiar. No es pot fer malbé de
qualsevol manera.
També va exercir de professora.
Com va ser aquella etapa?
L’any 1972 vaig entrar de professora
a la Universitat de Barcelona i vaig
estar fins que em vaig jubilar, als 65
anys. Després he realitzat treballs
amb la universitat, però ja no com a
professora, sinó com el que ara anomenen alumni, és a dir exalumna.
Tota la informació sobre els seus
treballs arqueològics a Montbarbat la podem consultar als seus
llibres?
Vaig editar un llibre sobre les excavacions realitzades del 1975 al 1986
i, abans de finals d’any, publicaré el
segon volum, d’aproximadament
400 pàgines, que explicarà els treballs del 1987 al 2013. Així tindrem
catalogats els 35 anys de les excavacions arqueològiques que he realitzat a Montbarbat.
Doncs esperem frisosos aquesta
publicació per conèixer millor els
nostres avantpassats! yy

