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rAdio marina

Taula del delta de la Tordera

Pares i alumnes exigeixen més
recursos i que el centre sigui de
màxima complexitat. El centre té
alumnes de 32 països diferents.

medi ambient - Pàg. 6

Ecopropostes 2017
L’Associació les Ecopropostes de Ràdio Marina ha lliurat els premis de la
22a edició del concurs de Medi Ambient adreçat a escolars de la Selva i l’Alt
Maresme. Enguany amb més categories i premis.

Ajuntaments dels infants

Delta de la Tordera aquesta primavera. Foto Yoyo

Malgrat de Mar ha acollit aquest mes de juny la primera reunió de la Taula de Treball creada amb l’objectiu
de recuperar el delta de la Tordera i les platges de la zona. Hi participen Blanes, Malgrat, Tordera i Palafolls.
S’ha aprovat la redacció d’un Pla d’Actuació Integral que es coordinarà des del CEAB-CSIC.
Més informació a la pàgina 7

Obren el
Turó Rodó
Ple escolar a Blanes. Foto Aj. Blanes

Blanes s’ha estrenat en l’experiència de fer un ple presidit pels infants.
A Lloret de Mar, l’ajuntament dels infants ja ha arribat al desè aniversari. A tots dos municipis, els escolars han fet propostes per millorar
el poble. Pàg. 8

El poblat ibèric del Turó Rodó de
Lloret de Mar es va fundar provablement pel voltant del 200 aC,
ja en plena romanització. En l’acte d’obertura de l’espai al públic,
s’ha presentat la reconstrucció
d’una casa ibera, feta amb l’objectiu de donar a conèixer aquest
tipus de construcció al públic
lloretenc i forà. Pàg. 10

Obertura del Turó Rodó al públic. Foto M. A. Comas
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Bombers amb causa 2018

L’Editorial
Ajuntaments
Fa dos anys de les eleccions Municipals celebrades al maig de 2015. Els resultats d’aquelles eleccions van portar uns ajuntaments més fraccionats,
sense majories clares i amb necessitat de pactes de govern. Cap dels equips
polítics que governen les nostres poblacions va disposar de majoria suficient per poder aplicar els seus programes i, tot i els pactes establerts, algunes han de governar en minoria.
Quan som a la meitat de legislatura podem comprovar com algun dels
projectes més determinants de la població estan encallats per manca
d’acord, com el Pla d’ordenació urbana (POUM) de Blanes. No sembla
que sigui el millor per als nostres ajuntaments. Alguna cosa caldria canviar en la Llei electoral per permetre que un cop passada la temporada de
promeses i disputes electorals els Consistoris poguessin governar amb coherència i amb menys entrebancs. Fa anys que es parla d’una reforma de
la Llei electoral però sempre hi ha algun càlcul interessat que ho paralitza.
Els ciutadans tenim dret que les lleis es facin per al bé de la comunitat i la
Llei electoral ha de ser modificada per aquest motiu. Tenim dret que les
regles del joc electoral aportin equips que puguin tirar endavant els ajuntaments pensant en la feina del dia i dia i no en complicats equilibris.

Platja de Fenals. Foto Bombers

Si ja és prou difícil la feina de governar un ajuntament, només falta que
lloret de mar

s’hagi de fer com una cursa d’obstacles. yy

La platja de Fenals de Lloret
de Mar ha acollit una de les sessions fotogràfiques del calendari
solidari Bombers amb causa.
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La recaptació aconseguida
amb els exemplars d’aquest calendari es destinarà a finançar
la beca Bombers amb Causa, que
concedeix l’Hospital Sant Joan
de Déu per a la investigació en
malalties infantils.
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Els protagonistes de la fotografia són dos nens i una nena
que acompanyen un grup de
bombers del parc de Lloret de
Mar. El grup de figurants ha escenificat la plantada d’una bandera
verda, indicadora de l’estat de la
mar a la sorra de la platja. La posada en escena ha estat inspirada

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

en la històrica fotografia del 1945
Alçant la bandera a Iwo Jima del
fotògraf Joe Rosenthal. La fotografia mostra membres de l’exèrcit americà alçant una bandera al
Japó durant una batalla de la Segona Guerra Mundial.
Els fotògrafs han estat en
Joan Castro Folch i en Jordi Ribot Puntí, d’Iconna Serveis de
Comunicació, que dona suport al
projecte.
La temàtica comuna a totes
les fotografies que conformaran
el calendari Bombers amb causa
del 2018 serà la prevenció i els
consells de seguretat en diversos
àmbits. L’objectiu és conscienciar
la població de la importància de
tenir en compte aquestes indicacions en les seves activitats quoti-

dianes per tal de prevenir el màxim d’accidents.
En el cas de la fotografia que
s’ha fet a Lloret, el consell a transmetre és la importància de consultar l’estat del mar amb la bandera de
la platja abans de posar-se a l’aigua.
Els Bombers de la Generalitat
i l’Obra Social Sant Joan de Déu
col·laboren en aquest projecte
solidari des de l’any 2011, arran
de la iniciativa de tres bombers
voluntaris de la Generalitat, amb
l’objectiu d’aconseguir fons per a
la recerca en malalties infantils.
El conseller d’Interior, Jordi
Jané, va lliurar fa uns dies a l’Hospital Sant Joan de Déu un xec per
valor de 62.602 €. Són els diners
recollits l’any passat. yy
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Blanes & Tu. Descobreix-lo

S’ha centrat en la gastronomia del ‘TastABlanes’, ‘Venem a la Fresca’ i el concert del grup Animal
treteniments musicals, infantils,
esportius i lúdics. En l’àmbit esportiu, durant tot el cap de setmana es podia practicar Paddle
Surf amb showrooms.

blanes

Agafant la positiva experiència
viscuda els darrers 5 anys amb el
Blanes 12, a partir d’ara Blanes &
Tu li agafa el relleu perseguint el
mateix objectiu de promocionar
i posicionar la vila com a ciutat
comercial, cultural, gastronòmica i turística. Per descobrir tots
aquests atractius, es van organitzar 22 activitats aptes per un ample ventall de gustos i edats.

«L’ajuntament va comptar
amb la implicació de l’ABBC
i l’Associació d’Hostaleria»
S’ha seguit la línia de l’acció
promocional que s’havia estat
fent els darrers anys, del què es
tracta és d’oferir a blanencs i visitants diversos ingredients que
contribueixin a conèixer millor
les principals qualitats del municipi. En definitiva, tal com anunciava la mateixa activitat, es tractava de descobrir Blanes.
Per aconseguir-ho, l’Ajuntament de Blanes comptà principalment amb el suport de l’Associa-

Completaven el menú d’entreteniment sessions de contes
en anglès; una visita guiada per
la Ruta dels Cabrera, una sortida d’snorkel amb embarcació i
un tastet de cava matinal. D’altra
banda, la tarda-vespre del dissabte hi va haver música al carrer.

El passeig de Dintre ple de gom a gom. Foto Yoyo

ció de Botiguers de Blanes Centre
(ABBC) i l’Associació d’Hostaleria. Al llarg de tot el dissabte –de
9 a 22 h- l’entitat comercial participà amb uns 60 establiments en
l’experiència Venem a la Fresca,
una festa de presentació on els comerços van preparar una decoració especial fora de l’aparador, així
com articles seleccionats davant
de cada botiga.
El segon gruix d’activitats
proposava fer un recorregut gas-

tronòmic per les exquisideses que
habitualment cuinen un total de
22 restaurants de Blanes representats a TastABlanes. S’allotjà al
passeig de Dintre, en ple centre
de la vila, el dissabte 10 de juny
des de les 7 de la tarda fins a la 1
de la matinada, i s’hi oferien tastets de plats i productes que habitualment es poden degustar als
respectius establiments a preus
molt atractius.
Per últim, el tercer eix de

propostes que organitzà l’Ajuntament de Blanes va ser la música al
carrer, principalment a través del
concert del grup Animal, que es
va fer la nit del dissabte a partir
de les 11 de la nit a la plaça dels
Dies Feiners.
Altres activitats
A banda dels tres principals
reclams gastronòmics, musicals
i comercials, també es van organitzar un variat repertori d’en-

«Al llarg del cap de setmana,
es van organitzar 22
activitats per a totes les
edats i gustos»
El Club Vela Blanes organitzà dissabte el Marina Day; la
tarda del diumenge hi va haver
un espectacle musical familiar a
la plaça d’Espanya, i al llarg de
tot el dissabte la plaça Solidaritat
allotjà una Exposició i Concurs
de Bonsais. Diverses empreses
d’oferta complementària lúdica i
cultural oferien packs d’oferta de
2 x 1. yy
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Blanes outfits

cultura lloret i blanes

6è Musi cava

Gemma Carreras i Josep Soto. Foto M.A. Comas

La Sala Polivalent de la Biblioteca de Lloret de Mar ha acollit
una nova edició de la proposta
Musi cava. Els quatre protagonistes d’aquest cicle han estat:
Lucas Martínez Trio, Quartet

Glòria, Duo Brasil Corda &
Vento i Gemma Carreras & Josep Soto. Tots els concerts, els
dissabtes al migdia i, després
de la bona música, una copeta
de cava. yy

Dansa a les escoles

Desfilada sobre la catifa vermella del carrer Raval. Foto Yoyo
BLANES

Amb el nom Blanes Outfits el
dissabte 27 de maig l’Associació
de Botiguers de Blanes Centre
(ABBC) presentà la col·lecció de
roba, calçat i complements de
primavera i estiu. L’objectiu, dinamitzar el centre de la localitat.
La festa començà amb l’Aparadorisme en viu, on nou botigues del centre disposaven de
dos models que mostraven la
roba, sabates de vestir i esportives i complements dins i fora
dels seus aparadors.

La cloenda es va fer al passeig. Foto Aj. Blanes

1.500 escolars participen a
la festa de cloenda del taller
‘Dansa a les Escoles’ amb l’Esbart Joaquim Ruyra de Blanes.
L’Esbart Joaquim Ruyra va iniciar aquest projecte l’any passat amb l’objectiu de fomentar
la dansa tradicional catalana

com a eina per a un desenvolupament integral dels infants
als seus respectius centres.
Consisteix en ensenyar a cada
curs una dansa concreta que
correspongui amb la seva edat.
Primer s’aprenen els punts i
després la desenvolupen. yy

Blanes “Canta al Mar”

A les 20.15 h, la coordinadora del certamen va recollir als
models i els portà a la Desfilada
que es va fer al carrer Raval, una
desfilada sobre una catifa vermella amb música i una pantalla
per on apareixien imatges de les
botigues.
Els nou establiments participants van ser: Can Saura, Magda
G., Ernie Grober, Desigual, Metrópolis, Bolsos Alemany, Dakota, Dolors Checa i Foot on Mars.
L’acte estava patrocinat per

l’empresa d’Automòbils Àngel
Blanch (Opel), que va posar dos
vehicles d’exposició al costat de
la catifa vermella. També hi van
col·laborar la perruqueria Fedra
amb el pentinat, perfumeria Júlia, maquillatge i el guarniment
de l’espai de la desfilada, Els Sabons de l’Eva.
Una nova manera de presentar la moda que va reunir un
nombrós públic, primer davant
dels aparadors i posteriorment
al costat de la catifa vermella. yy

Sala Esteve Fàbregas
lloret de mar

El Museu del Mar de Lloret de
Mar disposa des d’aquest mes de
juny d’una sala dedicada a l’Esteve Fàbregas i Barri, L’Estevet, un
lloretenc que va dedicar part de la
seva vida a la cultura.
Va ser l’impulsor de l’arxiu
històric i de la recuperació del
passat navilier i colonial de la vila.
La inauguració de la sala va
coincidir amb l’acte públic de cessió del fons documental Fàbregas
– Barri.

La cloenda es va fer a la Biblioteca Comarcal. Foto Aj. Blanes

Els escolars de Blanes recuperen l’esperit mariner de la
vila amb un Taller d’Havaneres
que han fet aquest curs. Aquest
mes de juny s’ha fet la cloenda
del taller ‘Blanes Canta al Mar’,
amb 500 alumnes que han interpretat plegats les cançons

apreses, entre elles ‘El canó de
Palamós’, ‘La Bella Lola’ i ‘El
meu avi’. Aquesta proposta ha
estat la novetat de la Guia de
Recursos Educatius que organitza cada any el Departament
d’Educació de l’Ajuntament de
Blanes. yy

La sala ha estat estructurada i
dissenyada per la secció de Patrimoni Cultural de l’Ajuntament.
La seva directora, Anna Fuentes,
ha explicat que “des del Museu
del Mar se li ha volgut dedicar
una sala a l‘Esteve Fàbregas i Barri on es mostra al públic una escenografia que representa el seu
despatx i una mostra del Museu
NOSTRAMO dedicat a la vida
marítima, que tenia instal·lat a
casa seva”.

tevet tenia a casa seva, llibres, objectes nàutics i marítims, publicacions i documents amb els que se
li ha volgut fer un homenatge a un
personatge lloretenc que va treballar infatigablement per recuperar
la història de Lloret de Mar”.

El regidor de Cultura, Albert
Robert, ha destacat “que la sala
que s’inaugura al Museu del Mar
reuneix part del despatx que l’Es-

Aquests actes es van fer El Dia
Internacional dels Arxius, el 9
de juny, una jornada instaurada
pel Consell Internacional d’Ar-

Despatx de Fàbregas al Museu del Mar. Foto M.A. Comas

xius per commemorar la creació
d’aquest organisme, l’any 1948.
Arreu del territori i en el marc
d’aquesta diada internacional, els
arxius catalans obren les seves
portes i organitzen de manera
simultània nombroses activitats
culturals (exposicions, conferències, jornada de portes obertes,
etc.) per tal d’apropar els arxius
a la ciutadania i fer difusió dels
seus fons. yy
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Estudiants de Tordera, Malgrat i Arbúcies
s’emporten les Ecopropostes 2017
en per comprar material.
Els guanyadors del treball de
grup s’han emportat el trofeu,
250 euros per al centre i un viatge a Barcelona per visitar Cosmo
Caixa-Museu de la Ciència.
Entre els finalistes hi ha dos
treballs de batxillerat i dos de
grup:
- Treballs de grup:
Títol: Reinserció de polinitzadors
i millora del control de plagues.
Autors: Alex Blàzquez, David
Cañamero, Joel Flores, Aleix Gallostra, Arnau Gómez, José Montes, Albert Reina i Marc Zambrano.
Centre: Col·legi Santa Maria de
Blanes

Guanyadors i finalistes. Foto Yoyo
la selva - maresme

Les Ecopropostes han arribat
a la 22a edició. Estan organitzades
per l’Associació les Ecopropostes
de Ràdio Marina, amb la col·laboració de l’Obra Social-Fundació
La Caixa.
En aquesta edició 2017 de
l’Ecopropostes s’ha consolidat la
col·laboració de l’Obra Social La
Caixa que ja es va iniciar l’any
passat. Fruit d’aquesta col·laboració s’han pogut augmentar els
premis i crear una nova categoria,
la de treballs de grup, que s’afegeix a les dues que ja hi havia:
millors treballs d’ESO i millors
treballs de batxillerat.
El Jurat de la 22a edició de
l’Ecopropostes està format, un
any més, per Martí Boada, Francesc Mauri i Joan Pedrola, un jurat que ha valorat els treballs des
del primer any.
GUANYADORS
- Batxillerat
Títol: Anàlisi comparativa del nivell de pol·len atmosfèric de tres
gèneres al·lergògens a Arbúcies
Autor: Joan Espígol

Centre: INS Montsoriu (Arbúcies)
Es tracta d’un treball que estudia els nivells de pol·len atmosfèric de tres dels gèneres més al·
lergògens del nostre país durant
la primavera i l’estiu de 2016 a
Arbúcies. Es pretenen corroborar un seguit d’hipòtesis que fan
referència al paper que tenen les
precipitacions en la càrrega pol·
línica de l’aire i a la variació del
tipus de pol·len que pot presentar
un indret respecte a un altre.
- ESO
Títol: Estudi de la cuina km0 ecològica i elaboració d’un receptari
Autora: Clara Pérez Moré
Centre: Escola Sant Pere Chanel
de Malgrat de Mar
L’objectiu d’aquest treball és
conèixer tots els aspectes i característiques dels aliments englobats dins del km0 i ecològics.
Per fer-ho s’ha fet una recerca
bibliogràfica de la història i les
lleis que ho regulen. També s’ha
portat a terme la creació d’ un receptari emprant productes km0
i ecològics. L’objectiu principal:
elaborar receptes senzilles, nutricionalment completes i equilibrades que es puguin cuinar en el

dia a dia d’una família, tenint en
compte també si segueixen una
dieta vegetariana, per celíacs o
baixa en colesterol.

Títol: Transformem Vidreres.
Rutes sostenibles i segures per a
anar a l’escola o a l’institut
Autors: Abel Vergés, Arnau

Güell, Guillem Roura, Edu Daza
i Biel Caballero
Centre: Institut Vidreres
- Batxillerat:
Títol: Parc Natural del Montgrí,
les Illes Medes i el Baix Ter.
Autor: Enric Barril Castillo
Centre: Institut Serrallarga de
Blanes
Títol: Estudi de l‘eficàcia de quatre remeis naturals i un helicida
en la lluita contra els cargols.
Autora: Mireia Gómez i Urquiza
Centre: Institut Montsoriu (Arbúcies)
L’acte de lliurament de premis es va fer a la nova oficina de
La Caixa de la rambla Joaquim
Ruyra de Blanes amb la presència
de l’alcalde Miquel Lupiáñez, Climent Polls, en representació de
l’Associació Ecopropostes i Marc
Reixach, director de l’oficina. yy

- Treball de grup
Títol: Nius per combatre la processionària.
Autors: 45 alumnes i estudiants
de 1r ESO
Centre: Institut Lluís Companys
de Tordera
Els alumnes que han fet aquest
treball han construït uns nius per
combatre la processionària. Anteriorment ja s’havien construït
caixes niu aprofitant fustes reciclades de palets. L’Ajuntament de
Tordera es va posar en contacte
amb l’Institut, per tal de combinar aquesta activitat amb un
problema mediambiental que era
la plaga de l’eruga de la processionària. En un futur es realitzarà
un seguiment d’aquests nius i ja
s’està pensant d’ampliar el projecte per tal de construir caixes niu
per ratpenats.
Els guanyadors dels premis
d’ESO i Batxillerat han rebut un
Ipad, un trofeu commemoratiu i
250 euros per al centre on estudi-

Guanyadora de la categoria d’ESO. Foto Yoyo

Alumnes del Lluís Companys al Cosmo Caixa. Foto INS Lluís Companys
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Taula de Treball del delta de la Tordera
Això ha provocat que hagi
format part de l’agenda social i
turística de tots dos municipis
pel que fa a la gestió, cada temporada d’estiu, respecte la problemàtica de la manca de sorra
en aquestes platges. A banda
d’un ecosistema natural en si
mateix, les platges també són
un espai d’oci per a la població,
exerceixen una funció natural de
protecció de les terres situades
just darrera del sistema de dunes
i són un atractiu turístic.

delta de la tordera

Malgrat de Mar ha acollit
aquest mes de juny la primera reunió de la Taula de Treball creada
amb l’objectiu de recuperar el delta de la Tordera i les platges.
La Taula de Treball del delta
de la Tordera ha sorgit després
que els ajuntaments de Blanes,
Malgrat, Tordera i Palafolls van
aprovar en sessió plenària la creació d’aquest organisme a través
d’una moció. En aquesta primera
trobada s’ha comptat amb la participació de diversos agents del
territori, tot i que també s’ha remarcat la necessitat d’incorporar
representants de diverses institucions i entitats ecologistes, dels
sectors econòmics, científics i
mediambientals tant a nivell local
com de les respectives demarcacions de Girona i Barcelona, així
com de tot Catalunya.
Una de les principals conclusions de la reunió ha estat la creació d’una comissió d’experts que
tindrà com a principal objectiu la
redacció d’un Pla d’Actuació Integral, un estudi preliminar per
recuperat el delta de la Tordera,
la platja de la conca i del Delta de
Malgrat, i la platja de S’Abanell de
Blanes. La comissió la integraran

Reunió de la Taula de Treball feta a Malgrat de Mar. Foto Aj. Blanes

principalment científics i agents
del territori.

Delta de La Tordera

conformen la Xarxa Natura 2000,
comprèn una àrea de 312,22 hectàrees que s’estenen entre els quatre municipis. Tot i l’estat d’alteració de les seves característiques
naturals, segueix suposant un hàbitat de gran interès per diferents
espècies de fauna i un gran suport
al moviment de les aus en els seus
fluxos migratoris.

El territori del delta de la Tordera, inclós dins els espais que

L’equilibri i l’adequada gestió del curs fluvial en el seu

El Centre d’Estudis Avançats
de Blanes s’encarregarà de coordinar la comissió, que espera tenir enllestit l’estudi a principis de
desembre.

tram baix és imprescindible
per a la dinàmica litoral, ja que
el riu Tordera proporciona el
sediment que nodreix les platges de Blanes i l’Alt Maresme.
Durant els darrers 10 anys les
platges de l’entorn de la desembocadura de la Tordera -tant a
la platja de S’Abanell de Blanes
com a Malgrat- han patit un
greu problema d’erosió que s’ha
accentuat encara més i que ha
acabat sent crònic.

Durant els darrers anys, per
fer front a la regressió de la costa
en aquest entorn del delta, s’han
dut a terme actuacions successives per part de les administracions i d’altres a títol particular,
ja sigui fent aportacions de sorra
amb un vaixell draga, o bé amb la
instal·lació d’espigons i esculleres.
Amb tot, algunes d’aquestes
actuacions, que s’han anat fent en
anys i estratègies diferents amb
la voluntat de recuperar platja o
protegir instal·lacions, han acabat
sent perjudicials respecte l’objectiu que perseguien.
Amb aquesta reunió s’ha posat la primera pedra per aconseguir la recuperació. yy

8 LA MARINA

juny DE 2017

Els infants agafen el lloc als polítics
L’ajuntament dels infants de Lloret arriba a la 10a edició. A Blanes, s’ha fet per primera vegada

Regidors escolars amb l’alcalde i regidors de Blanes. Foto Aj. Blanes

lloret de mar / blanes

El Ple de l’Ajuntament dels
Infants de Lloret de Mar 2017 es
centra en el civisme.
Els alumnes de cinquè de primària de totes les escoles de la
vila han participat un any més
en el projecte de l’Ajuntament
dels Infants que enguany celebrava el seu 10è aniversari. Els més
de 360 alumnes participants en
aquest projecte han pogut assistir
com a públic directe del plenari
que estava format per l’alcalde de
Lloret, Jaume Dulsat; el regidor
d’Educació, Jordi Sais; el regidor
de Participació Ciutadana, Josep
Lluís Llirinós i catorze regidors
de l’Ajuntament dels infants triats democràticament pels seus
companys el passat dia 13 de febrer a les eleccions escolars.
Els infants han estat treballant en aquest projecte que enguany s’ha centrat en el civisme i,
concretament, en una campanya
de sensibilització per fomentar el
reciclatge de residus a les famílies i la recollida d’excrements de

Ajuntament dels infants de Lloret. Foto Aj. Lloret

gos per part dels propietaris dels
animals.

Primera experiència a
Blanes

En aquest plenari final els
representants de les escoles han
explicat i exposat tota la feina realitzada a les sessions de treball
amb iniciatives concretes per
fer-ho realitat, com per exemple
la proposta dels eslògans per a
la campanya com “el reciclatge
és el millor per al paisatge” o “si
el món vols mantenir net, recicla a tort i dret”. En finalitzar el
ple, els alumnes van signar l’acta
davant el secretari i l’alcalde que
es va comprometre a executar el
projecte durant el curs 2017/18.

Blanes ha celebrat per primera vegada un ple presidit per escolars del municipi.

Aquesta activitat, organitzada per la Secció d’Educació i la
Secció de Participació Ciutadana
de Lloret de Mar, es va posar en
marxa el curs 2007-2008, amb
l’objectiu de potenciar la participació dels infants en la vida política del municipi. És un treball
pràctic de democràcia participativa que fomenta entre els alumnes els valors de l’altruisme i el
servei als altres.

Es tracta del recurs educatiu
‘Fem una sessió del ple municipal’, i l’han protagonitzat alumnes del Col·legi Santa Maria.
També han assistit alumnes de
l’Escola Ventijol i de l’Institut Sa
Palomera.
Els nois i noies que s’han
encarregat d’estrenar aquesta
experiència són alumnes de 3r
d’ESO del Col·legi Santa Maria,
que han representat una sessió
plenària assumint els diferents
rols que es necessiten.
Els alumnes han preparat
un ordre del dia basat en quatre
grans àrees: Educació, Esports,
Joventut i Oci, i Civisme. A cada
àrea hi ha hagut diverses propostes.
En Educació s’han fet tres

propostes i potser la més exemplar ha estat la de posar en marxa
una Campanya Anti-bulling que
inclogui la creació d’una oficina física on les víctimes puguin
trobar assessorament, així com
un telèfon de contacte. Les altres
dues propostes s’han referit d’una
banda a demanar més recursos
perquè els estudiants puguin preparar-se i escoltar experiències
reals per enfocar millor el seu futur professional i/o acadèmic.
L’altra demanava poder fer
més sortides culturals o més
pràctiques per poder millorar el
seu aprenentatge.
Les quatre següents propostes
corresponien a l’Àrea d’Esports.
S’ha plantejat donar-li un nou us
a l’antic pavelló municipal, posar
un bus gratuït per als menors de
18 anys que utilitzen la Ciutat Esportiva, deixar oberts els camps
de gespa municipal per a la utilització de la ciutadania i oferir
activitats extraescolars gratuïtes
als centres educatius. Igualment,
s’ha aprovat l’esmena de l’opo-

sició de transformar els antics
camps de futbol d’Els Pins i altres
espais buits en pistes esportives
polivalents que no necessitin d’un
gran manteniment.
En l’Àrea de Joventut i Oci
hi ha hagut tres propostes. Promoure la mútua coneixença entre
el jovent blanenc amb trobades i
sortides interescolars entre instituts del municipi; incrementar
les activitats de temps lliure per a
la gent jove (concerts, gimcanes,
festivals...); i obrir gratuïtament
l’ús de l’antic pavelló d’esports.
Per últim, en Civisme s’han
fet tres propostes. Les dues primeres han estat deixar espais públics
per qui vulgui fer graffits i netejar
de forma periòdica el fons marí,
així com les platges i cales. La tercera proposta ha estat la creació
d’un Parc de Gossos per millorar
la neteja de carrers amb la instal·
lació de diversos pipi-cans.
Hi van assistir l’alcalde Miquel Lupiáñez i els regidors Àngel
Canosa i Dolors Rubio. yy
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Tanatori, sí. Crematori, només al cementiri
lloret de mar

Costa Marcona

Lloret de Mar modifica puntualment el Pla General d’Urbanisme per permetre la instal·lació del
servei de tanatori a diverses zones
qualificades com a sòl industrial.

La construcció d’un hotel a Costa Marcona s’haurà de fer en un sol
edifici de 7.500 m2. Urbanisme de
Girona no ha vist bé la proposta de
fer dues construccions, un hotel i un
espai dedicat al turisme rural separats tal i com defensaven els propietaris i havia plantejat l’ajuntament.

El servei de crematori només
es podrà oferir a l’interior del cementiri i a mig o llarg termini es
planteja ubicar-lo al nou cementiri paisatgístic.

Model turístic

El 2014 una empresa va proposar fer un tanatori-crematori a
l’entrada a Lloret per la carretera
de Blanes, terrenys de l’antiga discoteca Pachà. Aquesta possibilitat
va generar el rebuig dels veïns de
la zona i d’algunes formacions polítiques.
Ara s’ha modificat el POUM
per a facilitar la implantació d’un
tanatori en aquella zona o en d’altres de la vila. Segons explica el
regidor d’Urbanisme, Joan Bernat, “es tracta de sòl industrial de
2a, 3a o 4a categoria. El servei està
liberalitzat i amb aquesta mesura
oferim diverses possibilitats a les
empreses del sector”.
Francisco Rodríguez Pacios,
d’ICV-EUIA, recorda que el seu
grup ja es va posicionar contra

L’antiga discoteca està situada al costat de la GI-682. Foto Yoyo

el crematori el 2014. “Ens donen
la raó a nosaltres i als veïns, que
el maig del 2014 ja ens vàrem
oposar al projecte de fer un tanatori-crematori a la carretera de
Blanes. Inicialment es volia fer
davant de l’Hospital Comarcal.
Com que Blanes va dir no, es van
buscar uns terrenys a 200 metres de Lloret”. Rodríguez Pacios
també va defensar que els serveis
funeraris fossin públics, “per aba-

ratir costos, tal i com ha plantejat
Ada Colau a Barcelona”.
Segons l’alcalde Jaume Dulsat,
si finalment el projecte tira endavant, es millorarà notablement la
imatge de l’entrada sud a Lloret.
“Els nostres ulls ja hi estan acostumats i no fan cas a la imatge
que ofereix l’antiga discoteca. Si
es fa el tanatori en aquest punt, la
imatge millorarà”.

Ara, si alguna empresa vol
obrir un tanatori tindrà diverses
opcions.
La modificació del Pla general es va aprovar per unanimitat.
En el decurs del plenari també es
va destacar que l’accés al nou cementiri, quan l’obra tiri endavant,
“serà per Papalús i no per la carretera de Blanes (GI-682)”.

En el decurs de la discussió del
futur de Costa Marcona, el regidor
d’ICV-EUiA, Francisco Rodríguez
Pacions, va defensar “el decreixement turístic”. Per Rodríguez,
“molts hotels només obren 2 mesos a l’any i tenen molts problemes
per omplir. Seria el moment de
plantejar-se la possibilitat de reduir places, nosaltres defensem un
decreixement sostenible”.
L’alcalde Jaume Dulsat defensa una opció totalment oposada.
“Tenim un model turístic diferent.
Jo estic d’acord amb el creixement,
sempre que sigui de qualitat”. Dulsat també ha afegit, “els hotelers
que inverteixen en les seves instal·
lacions treballen molts mesos i no
dos com diu vostè. El que passa, és
que hi ha alguns establiments que
han quedat fora de mercat”. yy
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Pares i alumnes de l’escola Pere Torrent de
Lloret de Mar es mobilitzen
LLORET DE MAR

Uns 300 pares i alumnes de
l‘escola Pere Torrent de Lloret
de Mar s‘han concentrat a l‘entrada del col·legi per exigir més
recursos i que el centre sigui de
màxima complexitat.
L‘AMPA assegura que tenen
alumnes de 32 països diferents,
molts de famílies amb pocs recursos econòmics i que han arribat a un punt “insostenible”
perquè no tenen suficients professors per “gestionar la diversitat”. Per això, reclamen al Departament d‘Ensenyament que,
de cara al curs vinent, apliqui
totes les mesures específiques
de les escoles d‘alta complexitat,
segons explica la secretària de
l’AMPA, Iolanda Peralta.
“Els nens que entren nous

cada any i venen de diferents països han de tenir una adaptació
a la llengua i això implica tenir
més professors per atendre‘ls”,
ha dit Iolanda Peralta. Els pares exigeixen que es redueixi el
nombre d‘alumnes per classe,
que s‘impulsin les aules d‘acollida i que se substitueixin les
baixes dels professors des del
primer dia. “Els professors estan
molt implicats i són de deu, però
a vegades no poden fer més”,
han lamentat.
El regidor d‘Ensenyament de
Lloret de Mar, Jordi Sais, ha fet
costat als pares durant la protesta. “L‘escola pateix mancances
per la seva complexitat i estem
treballant amb els serveis territorials perquè aquestes carències
es reconeguin”, ha explicat. Per
això, espera que les reunions que

estan mantenint amb els responsables del Departament “fructifiquin” i el Pere Torrent sigui
centre de màxima complexitat.
La resolució provisional dels
centres que es consideraran de
màxima complexitat ha encès
les alarmes dels pares i els alumnes de l‘Escola Pere Torrent de
Lloret de Mar. El motiu és que
no estan inclosos al llistat. Segons el delegat territorial, Josep
Polanco, “aquesta llista és provisional. Quan han tingut una
necessitat, l’hem atès. La darrera fa un mes quan es va reforçar
l’aula d’acollida”.
Els pares també assenyalen
que a Lloret de Mar sí que hi ha
dos instituts considerats de màxima complexitat però cap escola d‘infantil i primària. yy

Concentració a les portes de l’escola. Foto ACN

Obren al públic el jaciment ibèric del Turó Rodó
més aviat funcions de residència i
emmagatzematge, i una avantsala més petita a davant, que estava
destinada principalment al treball, com per exemple petites activitats artesanals o domèstiques.
Aquesta distribució arquitectònica és una de les més habituals en
l’arquitectura ibèrica, i a Lloret de
Mar també la trobem representada en d’altres jaciments ibèrics,
com el del Puig de Castellet o el
de Montbarbat.

LLORET DE MAR

El poblat ibèric del Turó Rodó
es va fundar probablement pel
voltant del 200 aC, ja en plena
romanització, quan el territori
estava pacificat i altres assentaments, com el del Puig de Castellet, s’estaven despoblant. Una de
les possibles hipòtesis, en relació
amb la seva fundació, és que va
ser creat per individus procedents
del Puig de Castellet a la recerca d’una zona ben comunicada i
més propera al mar (que és una
gran font d’aliments). Cap a l’any
60 aC, el procés de romanització
havia pacificat la zona totalment
i ja no tenia sentit viure en assentaments allunyats i fortificats. Els
poblats fortificats, com el del Puig
de Castellet, van ser abandonats
i es van crear nous nuclis de població més propers als camps de
conreu, les platges i les vies de comunicació.

«La descoberta del jaciment
data de l’any 1925. El poblat
es va fundar 200aC »
La descoberta del jaciment
data de l’any 1925, quan Enric
Botet i Sisó, apotecari de Lloret,
va localitzar les restes arqueològiques durant la construcció
d’un camí. Des de les excavacions
arqueològiques dels anys 20002003, l’assentament tardoibèric
es coneix en la seva totalitat. Està
estructurat en quatre zones: el sistema defensiu i d’accés al recinte,
l’àrea oberta central, les set cases

«El Turó Rodó entra a formar
part de l’oferta turística
cultural del MOLL i de la
Ruta dels Ibers»

Interior de l’habitatge reconstruit. Foto M.A. Comas

adossades a la part de dins de la
muralla nord i les petites estances
de la banda sud.
En l’acte d’inauguració de
l’espai, s’ha presentat la reconstrucció d’una casa ibera, feta
amb l’objectiu de donar a conèixer aquest tipus de construcció al
públic lloretenc i forà. De les set
cases adossades a la muralla nord
que té el Turó Rodó, s’ha reconstruït la casa número 6, situada a la
zona central del rengle de set cases a la part interna de la muralla.
L’alcalde de Lloret, Jaume
Dulsat, ha agraït la implicació de

la Generalitat i ha remarcat que
“la museïtzació del poblat ibèric
ha estat possible gràcies al Pla de
Foment de Turisme”.
La directora de Patrimoni
Cultural de l’Ajuntament de Lloret, Anna Fuentes, ha explicat que
“la reconstrucció ha estat dirigida
i supervisada per l’arqueòleg Jordi Moré, expert en arquitectura
ibera, que ha seguit la premissa
bàsica de respecte total per les
estructures arqueològiques originals. Així mateix, ha dit Fuentes,
amb la intenció d’efectuar una
reconstrucció seguint els criteris
bàsics de l’arqueologia experi-

mental, s’han fet servir tècniques
i materials constructius iguals als
que s’utilitzaven en època ibèrica.
El resultat ha estat una reconstrucció fidel del que va ser aquesta casa, fet que ha de permetre un
discurs pedagògic adient de cara a
la seva difusió entre els visitants”.
L’interior de la casa s’ha ambientat amb objectes i mobiliari
per oferir una imatge fidel de com
podia haver estat. La casa ibèrica
que s’ha reconstruït pertany al
tipus més repetit al Turó Rodó.
És de planta quadrangular i estava composta per dues sales. Una
sala més gran al fons, que tindria

El regidor de Cultura, Albert
Robert, ha dit que amb l’obertura al públic d’aquest espai “es
dona per finalitzada la museïtzació d’aquest jaciment que, a
partir d’ara, entra a formar part
de l’oferta turística cultural del
MOLL (Museu Obert de Lloret) i
de la Ruta dels Ibers”.
Santa Clotilde
Els Jardins de Santa Clotilde,
l’element més visitat del MOLL,
va celebrar el 3 de juny una jornada de portes obertes i dues visites
guiades coincidint que en aquella
data es celebra la festivitat de Santa Clotilde.
L’any passat, aquest espai va
rebre més de 100.000 visites. yy
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Tolerància zero amb l’alcohol durant l’embaràs
blanes

La Generalitat iniciarà en
breu una campanya de sensibilització perquè no es consumeixi alcohol durant l’embaràs, una
iniciativa que s’ha donat a conèixer en el decurs de la 23a Reunió
Anual de la Societat Catalana de
Pediatria celebrada a Blanes, amb
250 especialistes del país.
Presentada sota el títol El consum d’alcohol i altres drogues durant l’embaràs. De la prevenció a la
intervenció amb els nens exposats,
la ponència la va exposar Anna I.
Ibars Fañanàs, psicòloga i tècnica de la Subdirecció General de
Drogodependències de l’Agència
de Salut Pública de la Generalitat
de Catalunya. En aquest sentit, les
conclusions són inequívoques i per
aquest motiu està previst iniciar
aviat una campanya de conscienciació entre la ciutadania.
Durant l’exposició d’aquest
tema, es va avançar que la Generalitat de Catalunya desenvoluparà
una campanya de sensibilització dirigida a totes les dones gestants, que
implicarà en especial a tot el personal relacionat amb aquest àmbit.
Un altre dels temes rellevants
que s’ha tractat durant el con-

grés de pediatria ha estat el de les
malalties meningocòcciques i la
seva prevenció.

ponències, taules rodones i comunicacions orals curtes programades al llarg del congrés.

Sobre aquesta darrera qüestió,
s’ha donat a conèixer que el grup
prioritari de vacunació davant les
malalties produïdes pel Meningococ B són els menors de 5 anys i de
manera molt especial els menors de
1 a 2 anys. Aquesta informació es
va donar en el context de l’acurada
avaluació que s’ha fet de l’impacte
de la malaltia meningocòxica a Catalunya, amb l’objectiu de definir
millores estratègiques de vacunació.

Un total de 160 escolars de 6è
d’Educació Primària de diversos
centres del municipi van participat en un Taller de Suport Vital
Bàsic. Primer van assistir a una
sessió teòrica impartida a l’Escola
Joaquim Ruyra i la Biblioteca Comarcal i posteriorment, repartits
en 20 grups de nens i nenes, van
practicar de forma simultània amb
els coneguts maniquins la vessant
pràctica de l’aprenentatge.

Des del comitè organitzador
s’han mostrat molt satisfets per la
participació massiva que hi ha hagut a la Reunió Anual de Pediatria,
amb un total de 142 comunicacions de treballs fets a Catalunya, un
dels objectius més importants que
es volien complir. Una altra de les
fites assolides ha estat que les comunicacions fetes pels pediatres
més joves les han pogut compartir
amb els més veterans i experts.

Per impartir la sessió, el Comitè
de RCP (Reanimació Càrdio Pulmonar) de la Societat Catalana de
Pediatria ha comptat amb el suport
de l’associació RCP a l’Escola, formada per professionals sanitaris de
la base operativa del SEM de Blanes.

Altres activitats
El tret de sortida de les jornades, va ser una experiència única,
que formava part de les accions
formatives que complementen les

La Fundació Amics Joan Petit-Nens amb Càncer va donar a
conèixer els seus objectius als pediatres, una presentació que va
anar a càrrec dels seus impulsors:
Joan Torner i Gemma Vinyals. Tot
seguit, va haver una intervenció
musical a càrrec dels alumnes de
l’Escola de Música Piquillem. La
vetllada es va completar amb un
acte obert a la participació del pú-

Dia de l’Associacionisme
Cultural

Jornades de treball. Foto Yoyo

Classes pràctiques sobre el RCP. Foto Yoyo

blic en general i a les famílies en
particular: un debat públic sobre el
paper de la família i l’escola en la
salut infantil.

Un cop finalitzades les sessions
de contingut científic, tots els participants que van voler van participar en una marxa popular. yy

Pirates i Americanos
LLORET DE MAR

La capacitat de transformació
i captació de visitants de Lloret de
Mar és evident. El cap de setmana
del 10 i 11 de juny s’ha celebrat La
Fira Pirata, tota una novetat. I pel
cap de setmana del 16, 17 i 18, es
preveu una nova edició de la Fira
dels Americanos.
La Fira Pirata-El desembarcament del pirata Barbaroja va revolucionar la vila durant dos dies.
A la Fira Pirata hi va haver
mercat pirata, actuacions, conta-contes i moltes altres activitats

per a totes les edats.
I pel cap de setmana següent,
Fira dels Americanos, una fira
que arriba a la setena edició per
traslladar-nos en el temps –inicis
del segle XIX-, i recordar aquelles
persones que van creuar l’Atlàntic
per a fer fortuna.
Hi haurà, demostracions
d’oficis artesans, una exposició
de productes d’ultramar, cercaviles d’havaneres, degustacions de
rom cremat, actuacions teatrals,
tallers de daiquiris i diferents visites guiades teatralitzades. yy

Plaça Germinal Ros i Teatre. Foto M.A. Comas
LLORET DE MAR

Una quinzena d’entitats i associacions de Lloret van organitzar diverses activitats el 3 de juny.
Ho van fer amb motiu del Dia de
l’Associacionisme Cultural, que
se celebra el 4 de juny. És el segon any consecutiu que Lloret se
suma a aquesta celebració. Una
fira d’entitats, menjars del món,
una xerrada sobre astronomia o
una mostra de teatre van ser algunes de les propostes programades
amb l’objectiu d’apropar i donar

a conèixer les seves activitats a la
ciutadania.
Les activitats es van desenvolupar entre les cinc de la tarda i les
nou del vespre al Teatre de Lloret,
la plaça Germinal Ros i el parc de
Can Saragossa.
Entre les entitats participants:
Astrumlloret, Espai Setè Art,
Amics del Ball de Saló, Casal de
l’Obrera, Associació Multicultural de la Selva, Associació Cul-

tural i Teatral Muekka. Corset
Teatre, Cineclub Adler, Montphoto, Associació Cultural Lead,
Associació de Dones l’Aurora,
Asociación Cultural y Solidaria
Chilenos Rucapeñi, Associació
Cultural Soc de Cuba, Soc Popular, Club de Vehicles Clàssics
de Lloret, Amics de la Música de
Lloret, Coral Unió Lloretenca,
Banc del Temps, Associació Cultural Casa de Cúllar, Puntaires de
Lloret i l’Associació Prista, Bulgària i Catalunya junts a Europa. yy

Els pirates a la platja de Lloret. Foto M.A. Comas
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Pressupostos
participats 2017

Blanes reclama el
desdoblament de la N-II
BLANES

Pel tram Maçanet-Tordera de
la N-II, el Ministeri de Foment ha
previst una sèrie de millores, com
les que han finalitzat aquests dies
a Tordera, però, descarta un desdoblament que durant molts anys
havia anunciat i pel qual s’havien
plantejat diverses alternatives. Foment va cedir la titularitat de la
N-II entre Montgat i Tordera perquè es convertís en una via urbana
de les diferents poblacions per on
passa amb una aportació econòmica de 400 MEUR per fer les obres.

Cartell de la campanya
LLORET DE MAR

Els veïns de Lloret de Mar han
disposat de 15 dies per votar els
pressupostos participats 2017. Hi
ha 500.000 euros per repartir en
diferents obres i sectors.
Sobre la taula, una quarantena
de propostes que s’han pogut votar fins al dia 15 de manera presencial i, també, a través d’Internet.
Poden participar en aquest
procés els veïns majors de 16 anys
i, a més, com a novetat, els propietaris de segones residències també
tenen dret a vot.

La moció ha estat presentada per ERC, tal i com s’ha fet en
d’altres municipis de la zona.
Després de negociar amb
la resta de partits es demanen
tres coses, segons exposava el
portaveu republicà, Àngel Canosa. “Instar Foment a què faci
el desdoblament i que recuperi
la gestió pública de l’AP-7 i a
la Generalitat, que no ampliï la
concessió de la C-32 que finalitza l’any 2021”.

L’alcalde de Lloret, Jaume Dulsat, considera que és la fase que
dona sentit a tot el projecte. “Fins
ara s’han presentat, quantificat i
valorat les propostes dels diversos
sectors. La votació, però dona sentit als pressupostos participats.”
Des del consistori, han treballat per incrementar els índexs de
participació, que en la passada edició creuen que van ser baixos.
Aquest és el segon any en què
els veïns de Lloret de Mar poden
decidir sobre el destí d’una part dels
diners del capítol d’inversions. yy

Nous accessos a les urbanitzacions de Tordera. Foto Yoyo

ICV-EUIA, ha posat com a
condició innegociable, “que el
desdoblament no passi pel Vilar
ni Sant Daniel”, segons apuntava
el regidor Víctor Catalán.
Per Salvador Tordera, del PP,
la millor solució seria unir la
C-32 i AP-7. “Aquest hauria de
ser el gran objectiu. La proposta
que feu no té prou recorregut”.
Finalment, la moció es va
aprovar amb 17 vots a favor i 3
abstencions del PP i la CUP. yy
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El síndic de Lloret parla de platges, UTS, ocupes i sorolls
LLORET DE MAR

El Síndic del Ciutadà de Lloret, Joaquim Teixidor, presenta
l’informe de gestió del 2016 al ple.
Joaquim Teixidor ha fet al llarg
de l’any 173 actuacions. El 2015
havien estat 109 i l’anterior, 79.
De les 173 actuacions, 129
eren queixes. D’aquestes, 23 relacionades amb la mobilitat i el
transport, 19 amb la Policia Local, 17 amb el medi ambient, 14
amb la gestió tributària i 14 més
amb les urbanitzacions.
En el decurs de la presentació
va destacar diverses problemàtiques com la dels HUTS, habitatges d’ús turístic.
En aquest cas, va proposar crear un cos d’inspectors per controlar tant les empreses com els turistes. “La problemàtica que generen
no és exclusiva de Lloret. S’ha de
resoldre a moltes ciutats perquè
n’hi ha molts i en la majoria de casos, estan molt concentrats”.
També va parlar de la problemàtica de l’habitatge i va remarcar que hi ha dos tipus d’ocupes,
“els que no poden accedir a un
habitatges i els que entren en ca-

ses per fer negoci”. Segons Teixidor, “tothom té dret a l’habitatge,
peró també hi ha d’haver mecanismes per a poder-los recuperar”. En aquest sentit, va posar
com exemple la feina feta durant
quatre mesos per intentar desocupar una casa, “de moment, sense aconseguir-ho”.
El soroll també preocupa en
un municipi turístic com Lloret.
“Calen més patrulles als llocs on
es concentra més gent. També
calen campanyes de conscienciació”. Teixidor va recordar que
Lloret de Mar té 19 ordenances i
21 reglaments, “que s’han de fer
complir”.
Un altre dels aspectes destacats del 2016, va ser els problemes
sorgits en un sector de la platja
entre banyistes i concessionaris.
“Cal que els interessos d’uns no
afectin els dels altres”. Aquí va
proposar que els inspectors de
platja treballin més dies.
En la majoria de temes, segons Teixidor, “cal buscar el just
equilibri entre les diverses realitats que hi conviuen”.
De les 129 queixes, només
8 estaven pendent de resposta

El referèndum ja
té data i pregunta
catalunya

El Govern ha escollit la data de
l’1 d’octubre per fer el referèndum
i la pregunta: ‘Voleu que Catalunya sigui un estat independent en
forma de república?’
El Consell Executiu es va reunir de forma extraordinària el
divendres 9 de juny per donar el
vistiplau a l’elecció, que van fer
pública el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el vicepresident, Oriol Junqueras.
Així, el Govern ha fixat en
l’1 d’octubre la celebració del referèndum d’autodeterminació i

Pati dels Tarongers, 9 de juny. Foto ANC

ha escollit preguntar als catalans
si volen “que Catalunya sigui un
estat independent en forma de república”.
Puigdemont i Junqueras ho
van revelar en una declaració
institucional des del Pati dels Tarongers, flanquejats per la resta
de l’executiu català i pels diputats
independentistes de JxSí i la CUP.
Dos dies després, ANC, Òmnium i AMI van fer un acte a
Montjuïc per deixar clar el seu suport a la consulta i al govern. Josep Guardiola va ser l’encarregat
de llegir el manifest. yy

al tancar l’informe “l’any passat demanava més diligència, i
aquest any, la majoria de casos,
ja estan resolts”.
La majoria de les 173 actuacions s’han presentat directament al Síndic (121). Un total de
33 han arribat via e-mail, 13 per
telèfon i 5 han estat actuacions
d’ofici. Cap cas s’ha presentat a
través del web del síndic.
Segons Teixidor, “darrera
cada número hi ha persones”. El
síndic també considera positiu
que la societat tingui tendència a
queixar-se.

Joaquim Teixidor Síndic de Lloret. Foto J. Ferrer

Felicitacions dels polítics
La gestió de Joaquim Teixidor, que presentava el seu quart
informe des que va ser escollit
síndic, ha rebut el reconeixement
i la felicitació dels vuit grups del
consistori.
Marc Fuertes del MILLOR va
anar més enllà i va assegurar que
si quan acabi el mandat es torna
a presentar per al càrrec, “té assegurada la reelecció”. Fuertes
també va demanar al govern, que
“facin més cas al síndic i no tant
a les xarxes socials”.

Intervenció de Teixidor davant del plenari. Foto J. Ferrer

L’alcalde, Jaume Dulsat va
avançar que s’incrementaran
els inspectors via Consell Comarcal. També va explicar que

en pocs dies es presentarà una
campanya per fomentar el civisme i la convivència. yy
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Minuts de silenci
la selva / maresme

El dimarts 23 de maig es va
guardar un minut de silenci a les
portes dels ajuntaments de la Selva i el Maresme en senyal de dol
per l’atemptat de Manchester. El
balanç va ser de 22 morts, la majoria joves i adolescents, i 50 ferits

que havien anat a un concert de
la cantant nord-americana Ariana Grande, al qual hi van assistir
21.000 persones. Pocs dies després, la mateixa escena es va repetir per fer costat a les víctimes
d’un nou atemptat, en aquest cas
a Londres. yy

Banderes Blaves 2017
selva / maresme

Catalunya rep el distintiu de
les Banderes Blaves per a 95 platges i 24 ports esportius.
Aquest guardó, reconegut a escala internacional, valora i premia
la gestió ambiental i la seguretat,
les instal·lacions i la prestació òptima dels serveis i la informació i
l’educació ambiental. Així mateix,
exigeix a les platges una qualitat
de l’aigua excel·lent i als ports, una
excel·lent gestió ambiental.
Banderes blaves de la Selva i
l’Alt Maresme:
La Mar Menuda, Tossa de Mar
Gran de Tossa, Tossa de Mar

Concentració a Blanes. Foto Aj. Blanes

Lloret, Lloret de Mar
Fenals, Lloret de Mar
Sa Boadella, Lloret de Mar
Cala Canyelles, Lloret de Mar
Santa Cristina, Lloret de Mar
Sant Francesc, Blanes
Blanes, Blanes
S’Abanell, Blanes
Club de Vela de Blanes, Blanes
Malgrat Centre, Malgrat de Mar
L’Astillero, Malgrat de Mar
Pescadors, Pineda de Mar
La Riera, Pineda de Mar
Garbí, Calella
Les Barques, Sant Pol de Mar

El distintiu Bandera Blava
l’atorga un tribunal internacional de la FEE (Fundació d’Educació Ambiental), amb la col·laboració de l’Associació d’Educació Ambiental i del Consumidor
(Adeac), que gestiona la campanya a l’Estat espanyol.
La bandera blava onejarà
aquests propers mesos al costat
de les banderes verda, groga i
vermella, que indiquen l’estat de
la mar. La bandera verda ens indica normalitat, la groga precaució i la vermella, perill i prohibit
banyar-se. En algunes platges
també utilitzen una bandera per
indicar que hi ha meduses. yy

XXV Romeria de la Conflicte escolar
Casa de Andalucía
BLANES

BLANES

El paratge del Vilar ha acollit
un any més, la Romeria que organitza la Casa de Andalucía des de
fa 25. Com és habitual, la jornada
es va iniciar a les vuit del matí,

amb la sortida dels carretons,
cavalls i romeus a peu per fer el
camí des del barri de Ca la Guidó fins al Vilar. Després, missa,
ofrena floral, el tradicional potaje
rociero, actuacions i ball. yy

L’AMPA de l’escola bressol
La Plantera de Blanes reclama a
l’ajuntament que sancioni l’empresa concessionària per “mala
gestió”.

L’AMPA considera que la directora no està gestionant bé el
centre i que la comunicació amb
els pares no és la correcta. També
denúncia que les educadores treballen amb “angoixa i por”.
Per tot això, reclamen a l’alcalde que actuï com a “principal
responsable del servei públic” de
les escoles bressol al municipi.

Un dia carregat d’activitats. Foto Aj. Blanes

Homenatge a la
Gent Gran
BLANES

Unes 1.000 persones assisteixen al 21è Homenatge a la Gent
Gran de Blanes. La celebració ha
tornat als seus orígens i s’ha pogut celebrar en una sola jornada,

Assistència multitudinària. Foto Aj. Blanes

ja que s’ha allotjat en una carpa
de grans dimensions instal·lada a
l’esplanada de l’antic pavelló. Un
dels actes centrals va ser l’homenatge a set parelles que celebraven
les Noces d’Or de casament. yy

En el ple de maig, una mare
va denunciar que dos infants no
havien pogut sortir a la rua de
Carnestoltes perquè els seus pares havien arribat amb retard,
una demora que ja havien avisat.

Entrada a l’escola bressol. Foto Yoyo

El regidor d’Ensenyament,
Albert Sanz (ERC), va explicar que s’havia fet nombroses
gestions i reunions i que encara n’hi havia diverses de pendents. A principis de juny, ERC

Queixes veïnals
BLANES

Veïns del carrer Horta d’en
Creus de Blanes, han fet públic
el seu malestar per no poder
entrar els seus vehicles en els
garatges perquè el carrer està
aixecat per obres. Les obres tenen prevista una durada de 3
setmanes i reclamen una solució
alternativa tot i que l’ordenança
de guals no ho contempla. Els
veïns, no volen una compensació econòmica, però sí un lloc
on deixar els cotxes. El carrer
Horta d’en Creus està situat en
ple centre i es fa molt complicat
trobar aparcament que no sigui
de pagament. yy

Garatges sense cotxes. Foto Joan Ferrer

va fer públic un comunicat
defensant la gestió municipal
de les llars d’infants perquè,
“malgrat les gestions, CLECE
no ha aportat ni solucions ni
explicacions raonables”. yy
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Ciència i cervesa a tres bars
de Blanes
BLANES

El marc que ofereix el festival
Pint of Science permet un format
diferent en un ambient relaxat,
agradable i distès on la conversa
entre científics i assistents sempre sorgeix amb més facilitat. Es
tracta de descobrir el costat més
divertit i sorprenent de la ciència
conversant amb els experts que
la coneixen de tan a prop. A més,
amb l’arribada del bon temps ve
de gust compartir una cervesa
amb els amics, i si es fa parlant de
ciència, molt millor!

El Festival Pint Of Science
ha arribat a Blanes de la mà del
Centre d’Estudis Avançats de
Blanes (CEAB-CSIC). Els bars
que hi han participat són La Cooperativa, Mediterrani i Itaca.
A la Cooperativa es va parlar
de biodiversitat, al Mediterrani.
Hi va haver quatre microxerrades de temes ben diversos,
mentre el darrer dia es va reflexionar sobre “Quin ha de ser el
paper de la ciència en un món
en crisi?”

Pint Of Science és un dels
festivals de divulgació científica amb major poder de convocatòria de tot l’Estat espanyol i
aquest any s’ha celebrat a més de
100 bars de 43 ciutats i hi han
participat un total de 370 científics en les prop de 400 xerrades
programades.
Aquest any, tots els ponents
han estat del CEAB. Per futures
edicions, els organitzadors es
plantegen ampliar el ventall de
ponents. yy

La ciència arriba a tres bars de Blanes. Foto Yoyo

20 anys del Cor de Cambra
Sota Palau
BLANES

El Cor de Cambra Sota Palau
de Blanes ha organitzat tres concerts en una setmana en tres escenaris diferents per commemorar
el seu 20è aniversari.
El cor, dirigit per Josep Maria
Guinart, està format per 22 persones, 12 de les quals hi són des
del primer dia.

Tancar l’aniversari al Centre
Catòlic tenia una explicació. “És
l’indret on van fer el seu primer
concert” apunta Guinart.
Sota Palau ha fet 230 actuacions a més de 45 ciutats diferents i
en aquest sentit destaquen el Fes-

El periple va començar al Teatre de Blanes, on va actuar acompanyat de la Coral Nit de Juny, i
va continuar dins del XXVI Cicle
de Concerts Música a l’Esperança. El viatge va acabar al Centre
Catòlic, conjuntament amb el Cor
Rupià.
Sumant els tres concerts
d’aniversari, hauran interpretat
42 peces diferents del seu repertori format per 220 cançons. A l’Esperança, on ja hi havien actuat pel
15è aniversari, van interpretar 20
cançons representatives dels 20
anys d’activitat.

Actuació a l’Esperança. Foto Yoyo

tival Internacional de Música de
Cantonigròs l’any 2001, les actuacions a l’Advent de Praga el 2006 i
la interpretació del Llibre Vermell
de Montserrat amb la Companyia
Elèctrica Dharma i el Cor Anselm Viola al Festival de Música
de Torroella de Montgrí. yy

juny DE 2017

16 LA MARINA - DIRECTORI GASTRONÒMIC

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

EL GALLEGO
C. Vila de París, 8
872 505 234 - BLANES

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

El Trull
Pl. Nacions Unides
972 364 928 - Lloret de Mar

EL BOTIJERO
Av. Catalunya, 36
972 337 069 - BLANES

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

EL VILAR
C. Josep Tarradellas, 20
972 332 287 - BLANES

KIKU
Pg. Pau Casals, 42
972 332 727 - BLANES
La cuina d’en Pedro
C. Josep Pla i Casadevall, 44 - 46
653 906 309 - Lloret de Mar
L‘ESCÓRPORA
C. Provença, 24 Local 2
972 353 563 - BLANES
LOS PESCADORES “CASA SEVA“
Pg. Mestrança, 102
627 288 013 - BLANES
Pez Colorao
C. Joan Durall, 5
972 371 925 - Lloret de Mar
POPS
Pg. Camprodon i Arrieta, 28
972 362 203 - LLORET DE MAR
PORT PESQUER
Esplanada del Port, 25
972 355 639 - BLANES
Peix de llotja, marisc i arrossos
RACÓ DE SA PALOMERA
C. Mirador de S’auguer, 17
872 508 104 - BLANES
SA MALICA
C. St. Andreu de La Palomera, 2
972 355 093 - BLANES
SA NANSA
Av. dels Pavos, 13
972 337 080 - BLANES
Sol D’OR
Pg. Cortils i Vieta, 6
972 335 303 - BLANES

LA FARGA DEL GNOM
Carretera de Lloret a Blanes
972 368 080 - lloret de mar
LA RUEDA BARBACOA
C. Alhambra, 14
972 348 082 - BLANES
LA TORRADA
Pl. Molina, 3
972 334 022 - BLANES
LAS MIMOSAS
C. Valldolig, 30
972 336 274 - BLANES
LES BRASES
C. Antiga, 40
972 332 837 - BLANES
MOLÍ DE VENT
Ctra. de Tordera, 37
972 335 235 - BLANES
XAJOS DEL VILAR
C. Mas Vilar, 106
618 448 819 - 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
Pl. 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 ·
Coca de brioix amb pinyons
INGREDIENTS
Per la massa mare:
- 140 g de farina de força
- 25 g de llevat de forner
- 80 g d’aigüa temperada
Per la coca:
- 425 g de farina de força
- 90 g de sucre

- 3 ous
- 90 g de mantega
- 10 g de sal
- 75 ml de llet
- 20 g de llevat de forner
- 30 ml d’anís
- Una tassa de pinyons
- 1 ou batut per pintar

PREPARACIÓ:
Preparem la massa mare, pastant bé tots els ingredients. Un cop
llesta, la deixem reposar en un bol tapada amb un drap durant 1
hora.
Un cop fermentada, afegim la llet, l’anís, els ous, el sucre, la sal i
la farina tamissada. Pastem novament tots els ingredients, tapem i
deixem reposar 15 minuts més.
Treballem la massa damunt del marbre afegint-hi la mantega i el
llevat durant una bona estona, fins que tots els ingredients s’hagin
integrat perfectament. Fem una bola que cobrirem i deixarem reposar 15 minuts o fins que dobli el seu volum. Estirem la massa
amb un rodet, la tapem i esperem que fermenti unes dues hores.
Transcorregut aquest temps, pintem la coca amb ou batut, incorporarem els pinyons al damunt, i espolvorem amb força sucre.
Coem la coca al forn durant 20 o 25 minuts a 200º.
Bon profit i feliç revetlla!
Manoli Bustamante

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
931 613 103 - 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
C. Pere Codina i Mont, 17
972 901 296 - LLORET DE MAR

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

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

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

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

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

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

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

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

INDIAN TANDOORI RESTAURANT
C. Riera, 48
972 364 036 - 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 23 h.
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

WOK COSTA BRAVA
Ctra. Accés C. Brava, 128
972 338 675 - BLANES

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

MARINA PICCOLA
C. Josep M. Poblet, 17
972 351 781 - BLANES
MÀXIM
Pg. Sa Caleta, 20
972 365 179 - LLORET DE MAR
MEDITERRÁNEA
Av. del Rieral, 29
972 373 392 - LLORET DE MAR
NA TARANTELLA
Av. Mediterrani, 11 i Ctra. de Tordera
972 331 637 - BLANES
NAPOLI, PIZZERIA
C. Pompeu Fabra, 2
972 351 679 - BLANES
PIZZAIOLO
Rbla. Joaquim Ruyra, 7
972 334 461 - 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

LA MAR BLANCA
Av. Camprodon i Arrieta, 22
972 370 833 - LLORET DE MAR

QIAN SUSHI
Pg. Cortils i Vieta, 24
972 090 421 - BLANES

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

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

ES BLANC
C. St. Andreu de sa Palomera, 11
972 330 049 - BLANES

PEPERMOLEN
C. Vila de París, 4
972 348 087 - BLANES

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

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

EL SECRET DE SUE
C. Sant Jaume, 10
872 986 888 - BLANES

PALAU D’ORIENT
Av. Estació, 29 A
972 351 495 - 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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Blanes Gluten Free
Aquest espai està disponible
per a la vostra empresa
Tel. 660 089 090

Presentació de Blanes Gluten Free. Foto Aj. Blanes
BLANES

El projecte de crear la marca
Blanes Gluten Free camina amb
pas ferm. El punt de partida va
ser la signatura d’un acord de
col·laboració entre l’Ajuntament
de Blanes i l’Associació Celíacs
de Catalunya, i ara el consistori
ja compta amb un pressupost que
destinarà a promoure accions de
sensibilització, formació i publicitat de la nova marca.
Justament per aquest motiu,
des de la regidoria de Promoció

de la Ciutat des d’on es treballa
el projecte es va organitzar fa
uns dies una reunió conjunta
amb les associacions, empreses
i entitats que, bé ja estan implicades, o bé poden estar-hi. Així,
van participar-hi representants
de l’Associació Celíacs de Catalunya, l’Associació de Botiguers
de Blanes Centre, la Cambra de
Comerç de Girona, l’Associació
d’Hostaleria de Blanes, Aula
Gastronòmica Grenyal, Altimir
Formació i Som Celíacs.

El projecte compta amb una
partida de 10.000 €, una quantitat cofinançada per la Diputació
de Girona (75%) i l’Ajuntament
de Blanes (25%). Hi ha tres principals eixos de treball: Accions
de Sensibilització, Accions de
Formació i Accions de Promoció.
Segons dades de l’Associació
Celíacs de Catalunya, gairebé a
un 10% de la població els afecta el consum de gluten d’alguna
manera o altra. yy

Tècnics Sanitaris a Lloret
lloret de mar

FETESS-Catalunya ha celebrat les seves IV Jornades Científiques de Tècnics Superiors
Sanitaris (TSS) a Lloret de Mar.

En aquesta nova edició
s’abordà la prevenció, seguiment, diagnòstic i tractament
de les malalties cardiovasculars
(MCV).

Aquestes jornades pretenen
desenvolupar de manera transversal el coneixement d’aquestes patologies entre els Tècnics
Superiors Sanitaris (TSS). Per
aquest motiu, el comitè organitzador plantejà un programa
amb ponents de primer nivell on
tenien un paper protagonista les
especialitats de TSS que es duen
a terme en el món hospitalari (laboratori clínic i biomèdic, imatge per al diagnòstic i medicina
nuclear, anatomia patològica i
citodiagnòstic, radioteràpia i dosimetria i dietètica). A més, les
jornades també pretenien donar
visibilitat als pacients afectats
per patologies cardiovasculars i a
la rellevància que aquestes tenen
en el nostre món actual.
Les malalties cardiovasculars
(MCV) estan considerades com
un problema de salut de màxima
importància a tot el món. A l’estat espanyol són la primera causa
de mort i se’ls atribueix el 35% de
les morts totals.

Cartell de les jornades

Els principals factors de risc
relacionats amb les MCV són el
tabaquisme, la hipercolesterolèmia, la diabetis, la hipertensió
arterial (HTA), el sedentarisme i
l’obesitat. yy
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La Garmin Great Tuna Race reuneix 26 equips
tat també es pretén desenvolupar
la consciència ciutadana, fomentar la protecció del medi ambient
i conservar la riquesa dels oceans.

blanes

La primera màniga de la IV
Garmin Great Tuna Race celebrada a Blanes (Girona) s’ha tancat
amb un balanç de 28 picades i 22
marcatges, dos d’ells amb marcatge electrònic, en una edició en
la qual cal destacar un augment
de participació del 63% respecte
a l’edició de 2016, en la què van
prendre la sortida 16 equips. En
aquesta ocasió s’han inscrit 26
equips de tot Espanya, entre ells
algunes de les millors embarcacions de pesca de tonyina, amb
campions de pesca d’altura, que
han volgut col·laborar en el projecte. Una de les novetats d’aquesta quarta edició ha estat la zona
de concentració dels participants,
habilitada per realitzar les trobades i els briefings a l’inici de la
jornada.

«La Garmin Great Tuna Race
es tanca a Blanes amb 28
picades i 22 marcatges»
La prova celebrada a Blanes
s’ha seguit molt a prop per un
equip de biòlegs que han pogut
supervisar el procés de pesca i
marcatge de les tonyines, assegurant el bon tracte als peixos i ensenyant bones pràctiques als par-

«Una tonyina vermella de
184 cm i 130 kg de pes,
rècord de la prova»

Tonyina marcada a l’embarcació Mel-Kart del CV Blanes. Foto Josep Maria Pons ACPR

ticipants. Els científics han pogut
constatar que els 28 exemplars
han estat retornats al mar sans
i estalvis, entre ells un exemplar
de 184 centímetres i 130 quilos de
pes, rècord de la prova.

ciutadana inigualable en el qual
es promou la protecció del medi
ambient i la preservació de la biodiversitat, i aquesta primera màniga celebrada a Blanes n’ha estat
una bona mostra.”

Per al director general de
Garmin Iberia, Salvador Alcover, “la Garmin Great Tuna Race
és un esdeveniment de ciència

Una nova manera de fer
ciència
La Garmin Great Tuna Race

és una competició pionera a Europa en la qual esport i ciència
van de la mà amb l’objectiu de
millorar el coneixement de la biologia de la tonyina vermella mediterrània, una de les espècies amb
major valor comercial i de les més
amenaçades del mar, amb la finalitat de dissenyar millors polítiques de protecció i preservar la
biodiversitat. Amb aquesta activi-

La competició s’ha construït
sobre una fórmula de captura,
marcat i alliberament de tonyines gegants, promovent així
una nova cultura de pesca. El
principal objectiu durant l’activitat ha consistit en el marcatge electrònic de la tonyina per,
posteriorment, realitzar-ne el
seu seguiment per part d’institucions científiques (WWF, AZTI,
ICCAT) i poder així dur a terme
una recerca sobre el seu comportament gràcies a la informació
essencial obtinguda gràcies al
marcatge.
La competició està estructurada en tres mànigues, cobrint
diferents àrees geogràfiques segons el seu interès científic. Després de l’acolliment pel Club Vela
Blanes, la prova es va traslladar a
aigües del Garraf (3 i 4 de juny)
per recalar finalment a Llançà els
dies 2 i 3 de setembre. yy

El cava rosat Vinya de Rosa, fet amb
el raïm “garnatxa” de la vinya de Ses
Vernes de Blanes ha guanyat la Medalla d’Or del Girovi 2017.
El Concurs de Vins i Caves de Catalunya Girovi creat l‘any 1995 està homologat per Mestres Tastavins i Cellerers
de Catalunya. Compta amb la col·laboració de l‘Institut Català del Suro i
RETECORK-Xarxa Europea de Territoris Surers i el recolzament de l‘Associació Catalana de Sommeliers.
Girovi es distingeix d‘altres concursos
similars perquè s‘hi presenten vins i
caves de totes les Denominacions
d‘Origen de tot Catalunya.
Per altra banda, el jurat el formen
tant experts del sector vitivinícola
-enòlegs, sommeliers, cellerers, professors i alumnes de l‘Escola d‘Hostaleria, venedors, distribuïdors, restauradors...-, com aficionats que són
reconeguts per l‘organització pel seu
bon criteri en aquesta funció.
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Portes obertes als museus lloretencs
seu horari habitual i passada la
mitjanit amb una extensa programació d‘activitats. Enguany
la Nit dels Museus se celebrà el
dissabte 20 de maig i Lloret s’hi
afegí celebrant també el mateix
dia el Dia Marítim Europeu i
la Nit dels Museus. L’esdeveniment va permetre visitar durant
tot el dissabte, de forma gratuïta, el Museu del Mar i es Tint i a
més a les 11.00 h i a les 18.00 h
s’hi van programar visites guiades. La jornada es va tancar amb
una visita guiada nocturna pel
Museu del Mar que acabà amb
una cantada d’havaneres a la
terrassa del museu, amb peces
de l’òpera Marina i de La Bella
Dolores en directe.

lloret de mar

Lloret de Mar ha celebrat
aquest mes de maig el Dia Internacional del Museus, el Dia Europeu del Mar i la Nit dels Museus.
Lloret s’ha afegit a la celebració del Dia Internacional
dels Museus (DIM), que se celebra anualment cada 18 de maig.
Aquell dia es va poder entrar de
forma gratuïta a Es Tint, al Museu del Mar i a Can Saragosssa i
es van programar visites guiades
a Can Saragossa a les 10.30 h i a
es Tint i al Museu del Mar a les
12.00 h i a les 18.00 h de la tarda.

«Hi ha hagut portes obertes
i activitats al Museu del Mar,
Es Tint i Can Saragossa»
El Dia Internacional dels
Museus és un esdeveniment organitzat pel Comitè Internacional dels Museus (ICOM) des
del 1977, que té com a objectiu
conscienciar els ciutadans sobre
el paper dels museus en el desenvolupament de les societats.
L’edició d’enguany estava dedicada al tema Museus i històries
punyents: Dir allò que no es pot ex-

Visita nocturna al Museu del Mar. Foto M.A. Comas

plicar als museus, tot reconeixent
el paper que juguen els museus
com a agents pacificadors de les
relacions entre els diferents pobles del món. També posà de relleu com l’acceptació d’un passat
incòmode i dolorós és el primer
pas per imaginar un futur comú
en el marc de la reconciliació.

rosos de la humanitat, ja que com
a institucions dipositàries de la
memòria dels pobles que són, fomenten la reflexió crítica i el diàleg conciliador del passat mitjançant la mediació, la transmissió
de valors universals i la pluralitat
de punts de vista expressats a
partir de les seves col·leccions.

El tema pretén posicionar els
museus com a centres que possibiliten poder entendre els fets incomprensibles dels episodis dolo-

La celebració d’aquesta data
fa que enguany, 622 equipaments
museístics de tot Catalunya s’hagin afegit a la celebració, ja sigui

Persecució policial
BLANES / palafolls

Els Mossos d‘Esquadra i les
Policies Locals de Blanes i Palafolls han detingut el conductor d’un

camió que, en tan sols tres hores,
va protagonitzar tot un reguitzell
de delictes. L’home, un estranger
resident a Lloret de Mar, va agafar

el volant begut, va xocar contra diversos cotxes aparcats als carrers
de Blanes i va intentar fugir de la
Policia Local, obligant els agents a
perseguir-lo fins a Palafolls abans
no el van poder arrestar. Durant
la persecució, el camioner va circular contra direcció per diversos
carrers i, un cop a la carretera, va
anar fent ziga-zagues per evitar
que Mossos i Policies Locals el
poguessin atrapar. Se l’acusa dels
delictes de conducció temerària,
contra la seguretat del trànsit per
anar begut i de desobediència i
resistència a l‘autoritat.
Segons va comprovar després
la Policia, el camió que conduïa
és propietat d’una empresa de lloguer amb seu a Sevilla.
El camioner detingut va començar el seu particular periple
al barri dels Pins de Blanes. Allà,
poc abans de dos quarts de dotze
de la nit, va xocar contra un cotxe aparcat al carrer i va fugir. El
propietari del vehicle va ser qui va
alertar la Policia Local.

Estat en què va quedar el vehicle. Foto Aj. Blanes

A partir d’aquí va començar
una llarga i perillosa persecució
que va acabar en un carrer de
Palafolls. yy

en forma d‘esdeveniments puntuals o actes que s’allarguen durant diversos dies.
Els
esdeveniments
més
atractius i populars del DIM
són les jornades de portes obertes que els museus ofereixen de
forma gratuïta als seus visitants;
així com la celebració de la Nit
dels Museus, una iniciativa del
Consell d‘Europa, durant la
qual diversos museus del país
obren les portes més enllà del

«El Dia Internacional dels
Museus vol conscienciar
els ciutadans sobre el
paper dels museus en el
desenvolupament de les
societats»
La Nit dels Museus és una
iniciativa europea que enguany
arriba a la desena edició i on hi
participen més de 4.000 museus
de tot Europa. yy
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Mostra de Teatre d’Ensenyament Públic
Secundari
quantitativament per part dels
seus integrants. La mostra finalitzà amb el lliurament d’obsequis de record. Cada any s’organitza un concurs de cartells per
triar el que identificarà la mostra,
i en aquesta ocasió el premi ha
estat per Laia Folarona i Ribot,
de 2n de batxillerat de l’Institut
Serrallarga de Blanes.

BLANES

La XXIV Mostra de Teatre de
l’Ensenyament Públic es va fer durant tres dies al Teatre de Blanes i
a l’Esbarjo Parroquial, dos indrets
on es van representar un total de 23
obres. Més de 450 persones -entre
alumnes, professors i monitorshan participat en aquesta experiència, que comptava amb muntatges
procedents de 19 instituts.
D’aquests, 16 són de comarques gironines i la resta convidats
d’altres territoris. Així, enguany
han tornat a ser presents l’Institut Lo Pla d’Urgell de Bellpuig i
l’Institut Banús de Cerdanyola
del Vallès. D’altra banda, després
d’alguns anys d’absència, tornava a participar un institut del
País Valencià, més concretament
l’INS Francesc Ferrer i Guàrdia
de València. Pel que fa a la representació gironina, els alumnes
eren de Blanes, Maçanet, Salt,
Calonge, Tossa, Ripoll, Lloret,
Sant Feliu de Guíxols, Palafrugell, Figueres, Banyoles, Celrà,
Roses i Hostalric.
A banda del català i castellà,
algunes representacions es van

Mostra Blanes, Teatre
Jove

Una de les moltes representacions que s’han pogut veure. Foto Aj. Blanes

fer en anglès i francès, i la música
també esdevenia sovint el fil conductor de més d’una.
Durant els parlaments inaugurals, el representant dels SSTT
d’Ensenyament, Josep Fernández, va encoratjar l’organització a
seguir impulsant l’esdeveniment,
i a tots els alumnes a aprofitar
l’experiència. “L’educació canvia
les persones que han de canviar

el món, i vosaltres sou una peça
fonamental. Més enllà del valor
acadèmic, el teatre us dona l’opció de poder tenir un valor afegit”.
En el mateix sentit es va expressar l’alcalde de Blanes, Miquel Lupiáñez: “Vosaltres heu
de canviar el món. Us donem el
relleu perquè ho feu des de la democràcia i des del respecte a la

Oncolliga‘t en Marxa
Un total de 600 persones
han participat en la 4a Marxa
Oncolliga’t en Marxa de Blanes.
Organitzada per la Fundació
Oncolliga Blanes amb el suport
de l’Ajuntament de Blanes i una
cinquantena d’empreses i institucions, l’esdeveniment ha estat
una festa on s’ha barrejat l’esport
i la solidaritat.

Carles Capdevila, víctima del
càncer i lluitador incansable
fins el darrer moment: “Ell sempre destacava la tasca que fan
els voluntaris i voluntàries. El
seu llegat i tot el què ha fet per
donar més importància i relleu
a totes aquestes persones anònimes de ben segur no quedarà en
l’oblit. És un model a recordar i
un exemple per a tothom”.

Imma Bellatriu, delegada
d’Oncolliga a Blanes, va tenir
un record pel periodista català

La presidenta de l’entitat va
fer seves les paraules de Carles Capdevila, l’esperit en po-

BLANES

sitiu i d’agraïment que el caracteritzaven: “Cal donar una
major rellevància a la tasca de
tothom: voluntaris, infermeres, metges... tots i totes són
importants! Hem d’aprendre a
ser agraïts i donar aquest punt
d’humanitat en un moment en
què aquests valors, lamentablement, s’estan perdent.”

diversitat”. D’altra banda, també
els va convidar a aprofitar aquests
dies per compartir experiències
amb els seus companys d’altres
instituts i municipis, una ocasió
única per poder enriquir-se tant
en l’àmbit artístic com personal.
Es tracta, en definitiva, d’una
trobada educativa teatral plenament consolidada, que a cada
any que passa creix qualitativa i

Coincidint amb la XXIV Mostra de Teatre d’Ensenyament Públic Secundari, el Teatre de Blanes
allotjà una nova experiència que,
una vegada més, dona fe de la vitalitat teatral que hi ha en aquest
municipi. Presentada sota el títol Blanes, Teatre Jove, es tracta
d’una doble representació que va
anar a càrrec dels actors i actrius
de dos tallers integrats per joves.
D’una banda, els alumnes del
Taller de Teatre d’El Mirall van
oferir la peça F.F.S., Fast Food
Syndrome, i de l’altra el Grup de
Teatre Jove Ralek, del Morralla,
Espai Creatiu, van representar
Bosses de plàstic. yy

Fira del Vehicle
d’Ocasió

Els beneficis d’aquesta i d’altres activitats es dediquen a ajudar els malalts de càncer i les seves famílies. yy
Cotxes per triar i remenar. Foto Yoyo
BLANES

La 5a Fira del Vehicle d’Ocasió de Blanes, que s’ha allotjat en
aquesta població de la Costa Brava
del 2 al 4 de juny ha estat valorada
positivament pels expositors, que
han explicat que s’han mantingut
les expectatives marcades. Durant
els dos dies i mig que s’ha allargat
l’esdeveniment s’han venut entre
25 i 30 vehicles, i es calcula que
durant els propers dies es podrà
arribar a la 40a de vendes, pendents de tancar-se encara diversos
tractes iniciats a Blanes.
Sortida de l’Oncolliga’t. Foto Aj. Blanes

Respecte el canvi de la data de

celebració, que perseguia atraure
encara més visitants, el balanç
també ha estat bo.
Les 8 concessionàries presents han estat Garatge Plana,
Lesseps Motor, Automoció i Serveis del Nordest, Autobrava, Àngel Blanch, Maresmovil, Covesa i
Autopodium.
Segons dades de l’Institut
d’Estudis d’Automoció (IDEA),
les vendes de vehicles d’ocasió a
l’Estat espanyol han pujat fins al
30,7 % durant el primer trimestre de 2017. yy
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Les Nits de Marimurtra 2017
BLANES

La Fundació Carl Faust ha
presentat, en un acte al Jardí Botànic Marimurtra, la programació del festival que, des de ja fa 12
anys, organitza.
A l’acte hi ha participat patrons de la Fundació Carl Faust;
autoritats locals com l’alcalde
de Blanes, Miquel Lupiáñez, la
regidora de Turisme Dafne Galvany i el regidor de Medi Ambient, Juanjo Navarro; diferents
patrocinadors i col·laboradors

de Les Nits de Marimurtra.
El cartell dels 4 concerts
programats el protagonitzaran
l’artista gironí Víctor Branch (5
d’agost), que oferirà un repertori basat en el jazz; The Gospel
Viu Choir (12 d’agost), que presentarà el seu darrer espectacle
‘Gsopelizing’; Susanna del Saz
(18 d’agost), que es reinventa
novament amb un tribut a Julio
Iglesias, i tancarà el festival Quimi Portet (26 d’agost) amb el seu
darrer treball ‘Ós Bipolar’.

A banda de la pròpia programació, la principal novetat de
l’edició d’aquest 2017 és la vinculació de Les Nits de Marimurtra
amb Oncolliga Blanes, entitat que
gestionarà el bar que es muntarà
les quatre nits. Els beneficis íntegres d’aquest servei aniran destinats a la pròpia entitat.
Les entrades per als concerts
ja estan a la venda a la taquilla del
Jardí Botànic Marimurtra, floristeries La Camèlia i el web www.
nitsmarimurtra.cat. yy

La presentació es va fer al temple de Linné. Foto Yoyo

2a edició de ‘Blanes Botànic’
BLANES

La mostra ‘Blanes Botànic’,
que reivindica la vocació botànica de la vila, inclou nombroses
activitats i culminarà el 18 de
juny amb la confecció de les “Estores de Corpus de Raval”, que
enguany canvien el recorregut.
Una de les principals novetats que inclou la nova entrega
de ‘Blanes Botànic’ és que s’ha
comptat amb la participació
d’alumnes de diverses escoles del
municipi, que s’han encarregat
d’elaborar diversos elements de-

coratius de caire floral. Les seves
creacions llueixen als fanals i façanes d’edificis situats en diversos carrers del centre de la vila.
També s’han organitzat tres
exposicions i un concurs de fotografia a instagram.
La darrera activitat, el 18 de
juny, seran les populars Estores
de Corpus de Raval, que aquest
2017 inclourà una destacada novetat respecte els darrers anys.
Es tracta del canvi dels carrers del centre de la vila per on

Dependències municipals guarnides amb motius florals. Foto Yoyo

transcorreran els dissenys.
Enlloc d’allotjar-se només al
barri de Raval, també ho farà en
una part del carrer Ample i en
d’altres trams de carrers on no
es feia fins ara, amb l’objectiu
d’apropar més la confecció de les
catifes a la població.
Les catifes es faran a: Plaça
Mossèn Joan Quer, la part baixa del carrer Raval –entre carrer
Ample i la plaça Mn. J. Quer-,
carrer Ample i carrer Nou. yy
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Presenten Lloret Cycling
Otter Europe, que es va fer a Girona del 2 al 4 de juny, en què
Lloret Turisme disposà d’un estand propi on promocionar el
seu producte ciclista.

lloret de mar

Aquest projecte estratègic
per a la destinació i dut a terme
en col·laboració amb la consultora especialitzada en turisme
actiu i esportiu Extrem Team i
amb el suport del Consell Comarcal de la Selva i la marca
esportiva Inverse ha suposat la
generació del material necessari
per donar a conèixer tota l’oferta
de la destinació a operadors tu-

Relacionat amb aquest esdeveniment, Lloret de Mar va
acollir un workshop organitzat
pel Patronat de Turisme Costa Brava que comptà amb una
quinzena d’operadors turístics
internacionals i una desena d’establiments de Lloret i rodalia.
Enguany, Lloret Turisme ja ha
tingut presència a la fira específica en ciclisme de Stuttgart i
properament participarà a les
fires Eurobike a Friedrichshafen
(Alemanya) i Unibike a Madrid.

«S’han definit sis rutes
recomanades de carretera i
sis rutes de muntanya»
rístics i públic final.
Les 12 rutes proposades són
el resultat de l’estructuració del
producte de ciclisme feta durant
el primer semestre de 2017, que
inclou també la generació de
material audiovisual, tracks, dos
mapes tècnics i un web específic.
En paraules de Jaume Dulsat, alcalde de Lloret de Mar, “el
ciclisme és un producte turístic
estratègic per a Lloret de Mar
que ens ajuda a desestacionalitzar la temporada turística, ja que
es mou principalment de novembre a juny. Després d’aquesta estructuració podem estar
segurs de tenir un bon producte
que ens servirà per posicionar la
nostra ciutat com un hub per a
molts ciclistes on allotjar-se i des

Lloret de Mar presenta Lloret Cycling. Foto M. A. Comas

d’on fer rutes per tot el territori”.
En total s’han definit sis rutes recomanades de carretera i
sis rutes de muntanya, escollides per oferir les opcions amb
menys densitat de trànsit i que
incorporen elements d’interès
patrimonial i natural.
Així mateix, s’han creat dos
mapes per modalitat en cinc idiomes amb informació tècnica de
les dotze rutes que també s’han
pujat a les aplicacions d’ús ha-

Som de Primera!

bitual per als ciclistes, Wikiloc
i Strava, on també s’ha creat el
club d’usuaris Lloret Cycling.
El material obtingut s’ha
penjat en un web que engloba
tota l’oferta pública i privada
relacionada amb aquest producte esportiu a Lloret de Mar (cycling.lloretdemar.org).
En paraules d’Elizabeth Keegan, gerent de Lloret Turisme,
“després de tot aquest treball,

Girona

El Girona FC ha fet realitat finalment el seu somni de pujar a
Primera Divisió. L’equip gironí va
empatar a 0 a casa amb el Saragossa i es va convertir en equip de
la màxima categoria de cara a la
temporada vinent per primer cop
a la seva història.
Amb aquest valuós empat a
Montilivi, el conjunt de Pablo
Machín sumava un total de 70
punts en la 41a jornada i s’assegurava matemàticament la segona
posició, que li garantia l’ascens.

De fet, tant al Girona (per pujar) com al Saragossa (per salvar-se)
els valia l’empat i van signar un
pacte de no-agressió durant tot el
matx. Després de tocar la Primera
amb la punta dels dits en els darrers
anys (tres fases d’ascens frustrades
en les últimes quatre temporades),
l’eufòria gironina es va desfermar,
amb unes graderies plenes a vessar
amb més de 9.000 aficionats.
La festa va continuar l’endemà amb una rua, visita a l’ajuntament i una gran festa al passeig
de la Copa. yy

Aquest nou material es començà a difondre a la fira Sea

Lloret de Mar està certificat
com a Destinació de Turisme
Esportiu des del 2006 i compta
amb catorze hotels especialitzats, una dotzena dels quals estan certificats per l’Agència Catalana de Turisme. Anualment
rep més de 3.000 ciclistes, tant
amateurs com professionals, que
escullen la destinació per a les
seves estades esportives. yy

Blanes amb les penyes del
RCD Espanyol
blanes / Barcelona

Celebració a Montilivi. Foto Girona FC

hem definit cinc raons per entrenar a Lloret que ens posicionen
millor que altres destinacions:
un clima immillorable, un ambient ciclista al territori, una gran
varietat de carreteres i pistes per
entrenar, 14 hotels especialitzats
en cicloturisme i ser una ciutat
amb serveis de gran valor per al
ciclista com serveis tècnics i una
gran oferta de restauració”.

«El material es va difondre
per primera vegada a la fira
Sea Otter Europe, que es va
fer a Girona del
2 al 4 de juny»

Blanes ha estat escollida perquè l’any 2018 sigui la seu del 28è
Aplec Internacional de Penyes
del Reial Club Esportiu Espanyol, que se celebra cada any un
cop finalitza la temporada esportiva professional. Aquesta distinció s’ha donat a conèixer aquest
mes de maig, durant la celebració de l’assemblea de la Federació Catalana de Penyes del RCD
Espanyol.

zants “periquitos” procedents no
tan sols d’arreu de Catalunya i
l’estat Espanyol, sinó també d’altres territoris més llunyans: França, Gran Bretanya, Estats Units,
Japó, Austràlia i, naturalment, de
la Xina, entre d’altres indrets.
En l’actualitat hi ha més de

200 penyes blanc-i-blaves repartides per tot el món.
La delegació blanenca a l’assemblea de penyes estava encapçalada pel president blanenc,
Ramón Luis. En representació
de l’Ajuntament hi va anar Joaquim Torrecillas. yy

Més de 60 penyes d’arreu de
Catalunya i l’Estat espanyol van
assistir a la trobada, on un dels
punts de l’ordre del dia va ser la
presentació de l’aplec d’aquest
2017, el de Gelida, que s’ha celebrat a principis de juny. També
s’havia de decidir la seu del 2018,
que en aquest cas serà Blanes.
L’Aplec blanc i blau compta
cada any amb l’assistència d’un
gran nombre de socis i simpatit-

Intervenció president Penya de Blanes a l’Assemblea. Foto Ramon Luis
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Europeu de moto 3

Dr. Josep Marès Bermúdez , Pediatre

Cal prioritzar la vacunació
enfront meningococ B als
menors de 5 anys
Dr. Josep Marès Bermúdez
@maresjosep
www.ipmaresriera.cat

Parra llueix el dorsal 26. Foto HMA Racing

El pilot blanenc Miguel Parra
disputa aquesta temporada el
nou Campionat d’Europa de
Moto 3. És un campionat que
consta d’11 curses que es fan
en 7 circuits d’Espanya i Portugal. Parra defensa els colors

de l’equip valencià HMA Racing. En el seu debut a Albacete va fer dos setens llocs d’un
total de 30 pilots. El 18 de juny
correrà a Montmeló. Parra té
15 anys i va en moto des què
en tenia 3. yy

Català d’Atletisme

Bouba Sabaly va ser un dels protagonistes. Foto M.A. Comas

Les pistes d’atletisme de Lloret
de Mar han acollit el campionat català de les categories juvenil, júnior i promesa.

Al llarg de la competició es van
batre fins a set rècords. Hi van
participar un miler d’atletes. yy

Palafolls CD, OK - CD Blanes, KO

Blanes-Palafolls. Foto Yoyo

La Segona Catalana de Futbol
ha acabat amb la permanència
del Palafolls CD i el descens
del CD Blanes. La novetat de
l’any vinent serà el Tossa, que

ha guanyat la lliga de Tercera Catalana sense perdre cap
partit. A Primera Catalana, el
Lloret ha acabat el campionat
entre els millors. yy

A

questa va ser una de les
conclusions del simposi Fundació Catalana de
Pediatria sobre la malaltia meningocòccica i la seva prevenció,
que es va dur a terme a Blanes a
la Casa Saladrigas el passat dia 12
de maig en el decurs de la XXIII
Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria. El debat,
moderat pel Dr. Valentí Pineda,
president de la Societat Catalana
de Pediatria, va comptar amb les
ponències del Dr. Ferran Moraga-Llop, vicepresident de l’Associació Espanyola de Vacunologia,
i el Dr. Josep Marès, pediatre de
Blanes expert en vacunes, hi varen assistir més de 130 pediatres
d’arreu de Catalunya.
El Dr. Moraga va remarcar les
característiques
devastadores
d’aquesta greu malaltia, que cursa
en ones epidèmiques al llarg dels
anys, que tan sols en 24 hores pot
fer que un nen sa passi a una situació d’extrema gravetat, amb una
mortalitat fins al 10% dels casos
i amb seqüeles de per vida en un
20-30% dels que la pateixen. Existeixen al món fins a sis tipus de
meningococs causants de malaltia, anomenats amb les lletres A,
B, C, W, Y i X, essent el B el més
freqüent en el nostre medi, seguit
del C, observant-se en els darrers
anys un discret increment de casos de W i algun cas aïllat de Y.
La millor notícia va ser que afortunadament vivim un època de
molt baixa incidència de malaltia
meningocòccica, actualment les
taxes més baixes de tota la història recent d’aquesta malaltia. Tot
i la baixa incidència les taxes més
altes s’observen en nens menors
de 5 anys i molt especialment en
nens menors d’1 any, fet que fa
que més del 50% dels casos actuals siguin en lactants i nens petits.
El Dr. Marès va recordar que la
millor estratègia preventiva per
evitar una malaltia infecciosa és
la vacunació, que representa tant
un benefici individual pel vacunat com de forma indirecta per
tota la comunitat. Va insistir en
la necessitat de mantenir la vacunació enfront del meningococ C,
actualment sistemàtica i finançada al nostra país, fent especial

esment en la rellevància de la dosi
de reforç en la preadolescència als
11-12 anys, ja que aquesta mesura
té el major impacte en la reducció
de joves portadors faringis asimptomàtics de meningococ, reduint
molt significativament la transmissió a la resta de persones: nens
i adults, i com a conseqüència
minvant la incidència de la malaltia. Per aquesta mateixa raó, i a la
vista dels canvis epidemiològics,
és desitjable en un futur pròxim
substituir aquesta vacuna dels
11-12 anys per una més amplia,
ja disponible, enfront dels meningococs ACWY. En quan a la vacunació enfront del meningococ B,
va remarcar que la vacuna actualment disponible és segura i efectiva, com han demostrat les dades
comunicades per Regne Unit on
la vacuna és ja sistemàtica i finançada pels nens menors d’1 any. En
aquest país des de la introducció
de la vacunació enfront meningococ B han reduït més d’un 50% el
nombre de casos en nens petits,
amb una efectivitat global de la
vacuna del 83%, dades excel·lents
sobre l’impacte de la campanya
vacunal. A Catalunya on les taxes
de màxima incidència de malaltia per meningococ B són en els
menors de 5 anys i molt especialment en el primer any de la vida,

la vacunació cal prioritzar-la en
aquest grup d’edat, essent molt
recomanable la vacunació precoç
a partir dels 2-3 mesos de vida.
En els nens més grans, tot i que
el risc no és zero, és actualment
molt baix, i per tant són les famílies d’acord amb el seu pediatre
que han de valorar la necessitat o
no de vacunació, ja que la vacuna es pot administrar a totes les
edats, essent segura i efectiva. Si
en un futur es produeixen canvis
epidemiològics caldrà reconsiderar la decisió en base a la situació
de risc individual i col·lectiu.
La disponibilitat de les vacunes
antimeningocòcciques
actuals
que permeten fer front a la prevenció dels 5 grups patògens més
rellevants: A, B, C, W i Y obre un
ventall preventiu que els pediatres
més veterans havíem somiat anys
enrere, quan vàrem viure ones
epidèmiques de malaltia meningocòccica que ens feien veure
dia rere dia les terribles conseqüències d’aquesta infecció. No
ens oblidem d’aquesta malaltia,
ja que aquest microorganisme
és ben present entre nosaltres.
La prevenció amb vacunes, correctament orientada, és la única
estratègia que pot evitar els seus
efectes devastadors. yy
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l’agenda

LLORET
DIA 16
VISITA TEATRALITZADA A CAN
FONT “Memòries del passat”.
Preu: 5/2,50 €. Tiquets: Museu
del Mar. 21 h
Sophie Wells & The Swing
Cats. Hotel Delamar. 22 h
DIes 16 i 17
FESTIVAL FOLKLÒRIC
SUMMER TALENT LEAGUE
Plaça Pere Torrent. 19.30-22 h
DIes 17 i 18
TROFEU VILA DE LLORET
PATINATGE ARTÍSTIC
Pavelló Esports Municipal. 8-22 h
DIA 17
MARXA NòRDICA / NORDIC
WALKING. Museu del Mar. 10 h.
Inscripcions: 4 € Oficines Turisme
VII FIRA DELS AMERICANOS
Museu del Mar. 10 h cast / 12 h
cat / Preu: 5 / 2,50 €. Plaça de la
Vila- Pg Verdaguer. 10-23 h
SORTIDA GUIADA SNORKEL
Inscripcions: 10 € Oficines Turisme.

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

Casa del Mar-Fenals. 10 h
VISITA A CAN FONT
“Memòries del passat” (Català).
Preu: 5/2,50 €. Tiquets: Museu
del Mar. Museu del Mar. 21 h
SARDANES: COBLA LA BISBAL
JOVE. Plaça de la Vila. 22 h
DIA 19
SUMMER TALENT LEAGUE
Plaça Pere Torrent. 19.30-22 h /
FESTIVAL FOLKLÒRIC
8a.TROBADA DE CORALS
Església Sant Romà. 19.30 h
DIA 21
FESTIVAL FIESTALONIA
Plaça Pere Torrent. 18 h
FEM UNA FESTA
Espectacle a càrrec de Jordi
Tonietti. Casa Cultura. 18.30 h
Del 21 al 24
VIII TORNEIG VITRY CUP
+ JÚNIOR GIMNÀSTICA
RÍTMICA. Pavelló Esport
Municipal. 9-22 h

DIA 22
CINEMA: “SULLY”
Teatre Municipal. 21 h
SOUTHAMPTON UNIVERSITY
CONCERT.
Plaça de la Vila. 21 h
FESTIVAL FIESTALONIA
Plaça Pere Torrent. 21 h
DIA 23
ARRIBADA DE LA FLAMA DEL
CANIGÓ. Plaça de la Vila
VISITA TEATRALITZADA A CAN
FONT. “Memòries del passat”.
Preu: 5/2,50 €. Tiquets: Museu
del Mar. Museu del Mar. 21 h
NITS DE JAZZ AL DELAMAR
BRUTUS. Hotel Delamar. 22 h
DIA 24
SORTIDA GUIADA SNORKEL
Casa del Mar-Fenals. 10 h /
Inscripcions: 10 € Oficines
Turisme
RUTA INDIANA-CAN FONT
Museu del Mar. 10 h cast / 12h
cat / Preu: 5 / 2,50 €

blanes

Dia 22
PRIMER CASINO DE BLANES
Agrupació Artística Aragonesa
De 20.20 a 21.45 h
Dies 23 i 24
REVETLLA POPULAR DE SANT
JOAN. AEiG Pinya de Rosa.
Passeig de Mar

Dia 15
PRIMER CASINO DE BLANES /
CONFERÈNCIES
Grup Mifas.
De 20.20 a 21.45 h

Dia 17
MOSTRA GASTRONÒMICA I
FESTA DE LA DIVERSITAT
Pl. Països Catalans / Biblioteca
Comarcal

Del 16 al 2 de juliol
EXPOSICIÓ DEL TALLER DE
MANUALITATS.
Associació Veïns de Raval
Sala García-Tornel

FESTIVAL ESTIU TWIRLING
Club Twirling Blanes
Ciutat Esportiva.
De 17 a 20.30 h

II TORNEIG INTERESCOLAR
D’ESCACS
Ciutat Esportiva. de 16 a 19.30 h
Dies 16, 17 i 18
FESTES AV l’Antiga-Els Padrets

CANTADA POPULARS
D’HAVANERES / TALLERS
Capella dels Sants Metges.
18-20 h
SARDANES COBLA SANT
JORDI-CIUTAT DE BARCELONA.
Plaça de la Vila. 22 h
Del 25 al 27
FESTIVAL FOLKLÒRIC
Plaça Pere Torrent. 19-21.30 h
DIA 25
EVERY BODY FESTIVAL
Roca d’En Maig. 20.30 22 h
DIA 26
8è VITRY CUP + JUNIOR DE
GIMNÀSTICA RÍTIMICA.
Pavelló Esport Municipal. 9-20 h
DIA 27
Festival Monòlit
Plaça Pere Torrent . 19 h
FESTIVAL TODES
Roca d’En Maig. 20 h

Del 28 al 30
FESTIVAL FOLKLÒRIC
Plaça Pere Torrent. 18-22 h
DIA 28
FESTA POPULAR
REVETLLA SANT PERE
Barri dels Pescadors. 22 h
FESTIVAL FIESTALONIA
Plaça de la Vila. 21-23.30 h
CONCERT DE COROS
Església Sant Romà. 20 h
DIA 30
VISITA TEATRALITZADA A
CAN FONT.
“Memòries del passat”.
Preu: 5/2,50 €.
Tiquets: Museu del Mar
Alias & Fumero duo
Hotel Delamar. 22 h
NITS DE JAZZ
FESTIVAL FOLKLÒRIC
MEDITERRANEAN
Roca d’en Maig. 20 h

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE BLANES

Dia 18
CATIFES DE CORPUS DE RAVAL
Carrers de Blanes.
A partir de les 8 h

Dia 16
V JORNADA ESPORTIVA
ESCOLA MOSSÈN JOAN BATLLE
Ciutat Esportiva.
De 9 a 13 h

CONCERT BANDA NORUEGA
Plaça de la Vila. 16 h

FESTIVAL ESTIU GIMNÀSTICA
RÍTMICA
Club Rítmica Blanes - Vitry
Ciutat Esportiva d’11 a 13 h

Dia 24
15a FESTA CONTES DE SANT
JOAN
Jardí Botànic Marimurtra /
Entrada gratuïta. A les 19 h
V ESCALADA AL CASTELL DE
SANT JOAN
Grup Fondistes Blanes.
19.30 h
SOPAR SOLIDARI per la
parròquia de Sant Pau de
Dapaong (Togo). Pl. Mare de Déu
del Vilar. A les 19 h
Dies 24, 25
FIRA D’ARTESANIA
Passeig Pau Casals. Tot el dia

Del 17 al 2 de juliol
TREBALLS DE RECERCA DE
BATXILLERAT.
Sala Casa Oms

Del 26 a l’1 de juliol
CAMPUS FCB – DIARI SPORT
Camp Municipal de Futbol Can
Borell

Dies 17 i 18
FESTES AV S’AUGUER
A les 17 h

Dies 30, 1 i 2 de juliol
FESTES DEL BARRI RACÓ D’EN
PORTES i QUATRE VENTS

Biblioteca Comarcal
Del 12 al 30
Exposició al vestíbul de la
Biblioteca: Promocionem la
Cultura, Fomentem la Lectura.
Entitat convidada: Mola, mola,
club d’escafandrisme.
Dia 13
Presentació del llibre Si
es fa fosc, amb el Col·lectiu
Cornèlia Abril. Presentació
a càrrec del Grup de Teatre
El Mirall. A les 19 h a la Sala
Roberto Bolaño.
Dia 15
Club de Lectura Infantil:
Aventures extraordinàries d’en
Massagran de Josep Maria Folch
i Torres. A les 17.30 h a la Sala
Infantil.
Dies 16 i 17
Donació de Sang. A la planta
baixa

Dia 20
Presentació del llibre
Escales amunt, de l’autora
local Sra. Maria Aladern.
Presentació a càrrec de
l’escriptor local Sr. Joan Adell. A
les 20 h a la Sala Roberto Bolaño.
Dia 22
Club de Lectura Juvenil
Ana de las tejas verdes de Lucy
Maud Montgomery, per a joves a
partir de 12 anys. A les 17 h a la
Biblioteca Jove.
Xerrada Vida marina i
sostenibilitat, a càrrec de la
Sra. Carla Huete Staufer. 19 h a la
Sala Roberto Bolaño.
Dia 30
Taller: Tast de respiració
sota l’aigua amb membres de
l’entita Mola mola. A les 18 h al
patí de la magnòlia
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FESTA MAJOR DE SANT QUIRZE I SANTA JULITA de calella

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE CALELLA

Del 15 al 18 de juny

9.30 h: plantada de la 2a
Trobada de Gegantonets.
A la plaça de Catalunya.

DIa 15
Sopar al carrer
21.30 h

10 h: Vichy Catalan Volley
Campionat de Catalunya
de Voleibol Platja.
A la platja de Garbí.

DIa 16
8 h: ofici de la secretària
A la capella de Sant Quirze i
Santa Julita.

10.30 h: jocs per als
participants a la 2a
Trobada de Gegantonets.
A la plaça de Catalunya.

10 - 12 h festa de l’energia
sostenible.
A la plaça de Catalunya.

11.30 h: cercavila de la 2a
Trobada de Gegantonets.,
A la plaça Catalunya.

10.45 h: sortida de
la cercavila dels
Trabucaires de l’Associació
Cultural Mare de Déu del Roser
12 h: missa concelebrada
A l’església parroquial.
12: festa Hola a l’estiu
A la plaça Lluís Gallart.
12.10 h: cercavila dels
Trabucaires
12.30 h: vermut amb Latin
Jazz Combo Quartet
A la plaça de Catalunya.

18 h: inauguració de
l’exposició “Dominica
Sánchez. Perfils d’ombra,
escultures i dibuixos”.
A la Sala d’exposicions de
l’Ajuntament Vell.
18.30 h: cercavila a càrrec
dels Geganters i Grallers
de Calella

16.30 h: ball amb el Duet
Ària, adreçat a la gent gran.
A la plaça del Maresme.

DIa 17
09 - 14 h: Festa de l’Esport
Calella’2017.
Al passeig de Manuel Puigvert i a
la platja Gran de Calella.

17 h: espectacle infantil,
Nanu Ferrari.
Al carrer de Sagnier.

09 h: Torneig Escoleta de
Futbol 7.
Al Camp de Futbol de Mar.

18 h: concert i ball a
càrrec de l’orquestra
Parfills.
Al passeig de Manuel Puigvert.

10 h: Campionat de
Catalunya de Voleibol
Platja. A la platja de Garbí,
Vichy Catalan Volley

10 - 14 h: 11a Trobada
d’intercanvi de plaques
de cava i col·leccionisme
A la plaça de l’Església
19 h: inauguració de
l’exposició Complements
de moda, 1850-1950. Al
Museu-Arxiu Municipal Josep M.
Codina i Bagué
19.30 h: plantada de la
9a Trobada de Bestiari.
A la riera de Capaspre, entre
Diputació i Jovara.
21 h: Festival de Patinatge
Artístic. A la pista poliesportiva
coberta de la Zona Esportiva La
Muntanyeta.
21.30 h: sopar al carrer
organitzat per l’AV Codina.
Al carrer de Puig de Popa
22 h: sortida de la

cercavila de la 9a
Trobada de Bestiari.
A la riera de Capaspre.

dia 16
Pineda de Mar
Presentació dels llibres:
Pineda en imatges a càrrec
dels autors Joan Legaz i Raimon
Miranda, i Números primos,
gemelos y meridiano
(sencilla partitura musica) a
càrrec de la seva autora Marta
Fornieles. Biblioteca M. Serra i
Moret. 20 h.
Cineforum
c/Joan Maragall, 19. 20 h.
En sintonia: JAM
Can Comas. 22 h
Tordera
Gala de l’Esport
Torderenc
A les 19.30 h a la plaça de
l’Església.

28a festa de l’arrossada
a Pequín. Al migdia, a la plaça
d’Espanya.

00 h: concert amb els
grups The Sun Cats i la
Banda del Coche Rojo.
Al Pati de l’Ós.

17.30 h: lliurament de
premis del 18è Concurs de
pintura ràpida. A la plaça de
l’Església.

DIa 18
catifes de Corpus
Durant tot el dia, als carrers.

19 h: espectacle de
dansa de fi de curs de
l’Associació Orientalium.
A l’espai Mercat.

08 h: inscripcions i
segellat de teles per al
18è Concurs de pintura
ràpida. Plaça de l’Església.

19 h: Inici de la cercavila
dels Geganters i Grallers
de Calella

8.30 h: sortida de la 2a
Marxa Cicloturista
Internacional de Calella
A la riera de Capaspre.

19.30 h: audició de
sardanes a càrrec de la cobla
La Principal de Cassà. Al passeig
de Manuel Puigvert.

9 h: Torneig Escoleta de
Futbol 7.
Al Camp de Futbol de Mar.

Maresme
dia 15
Pineda de Mar
Laboratori de lectura: El
món de la nit.
Biblioteca M. Serra i Moret. 18 h.

14 - 18 h: exposició del
18è Concurs de pintura
ràpida. A la plaça de l’Església.

AGENDA FACILITADA PER RÀDIO MARINA

Palafolls
4Djazz. Concert de Juliane
Heinemann i Marco Mezquida.
Teatre de Palafolls, a les 20.30 h.

socials i mediació amb
Bancs er lloguers socials
en ocupació
Espai Sara Llorens. 16 h.

Miralles, a les 10.30h.

dia 17
Pineda de Mar
Taula rodona: La millor
vida és una bona mort. La
visió de diferents professionals
implicades en el procés de morir
dignament. Biblioteca M. Serra i
Moret. 10:30 h.

V Trobada de Feres
Plantada de Feres de diversos
indrets de Catalunya.
Plaça Catalunya. 19.30 h.

FESTA HOLI. A la placa Poppi,
a partir de les 16h. Activitat
solidaria amb musica i colors.

Inauguració de
l’exposició: “De l’aura
persistent”. Exposició de
pintura contemporània fins
el 17 de setembre amb obres
de Josep Maria Avilés, Anna
Comellas, Uwe Geest, Lluís Ivern,
Manel Marzo-Mart, Adelaida
Murillo, Agustí Penadès i Pilar
Perdices, i el suport del filòsof i
crític d’art Arnau Puig.
Fundació Tharrats. 12 h.
Xerrades: Temes
d’hipoteques, lloguers

Cercavila de foc. A càrrec de
les Forces Infernals de Poblenou
21.30 h.
Concert d’Elena Gadel.
Presentant el seu darrer treball
“Delicada” en benefici de l’AECC
Pineda. L’Auditori. 22:30 h.
Teatre: “You can’t stop
the beat”. A càrrec del grup
coreògrafs de l’Escola de Teatre
Artur Iscla. Sala Gran del CCR.
22 h.
Palafolls
TALLER. “Anem de vacances!
Vine a la festa del taller de
manualitats!” Biblioteca Enric

FESTIVAL. Fi del curs de dansa.
Al Teatre a les 12h.

TALLER D’ELABORACIó DE
RATAFIA. A l’antiga escola de
Sant Genís, a les 16h.

Varada de Barques i
Processó Marinera
Platja dels Pescadors. 11 h.
Dinar mariner
Plaça Sant Pere Pescador. 14 h.
Processó de Corpus Cristí
Carrer A. Doltra, Ciutadans,
Pl. Catalunya

AGERMANAMENT amb d’Ax les
Thermes. Sopar popular i música
al Casal d’Avis.

Nou Espectacle de
playback del grup “Amics
de la música”.
Sala Gran del Centre Cultural i
Recreatiu

Santa Susanna
FestivaLET (Festival
familiar de petit format).
Actuació Circ Confetti, a les 19
hores al Local Social.

Concert d’aniversari de La
Coral Pinedenca.
Juntament amb la Coral Veus
d’Arenys de Munt. Parròquia
Santa Maria de Pineda.

dia 18
Pineda de Mar
“Benvinguda a l’estiu”.
Jornades de Portes Obertes al
CEM Can Xaubet.

Malgrat de Mar
Diada Universal de la
Sardana i diada del soci
OFRENA FLORAL
Monument de la Sardana. 13 h.
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MARESME
BALLADA DE SARDANES
Plaça J. Anselm Clavé. 19.30 h.
Palafolls
FESTIVAL. Flamenc fusió.
Teatre, a les 11.30h.
FESTIVAL. Dança del
ventre.
Al Teatre de Palafolls, a les 20h.
Santa Susanna
Fira Cuida’t i Sana’t.
Conferències, tallers, expositors,
restauració, zona infantil.
Can Ratés. De 9,30 a 20 h.
Audició de sardanes amb
la cobla Principal de Banyoles.
A la plaça Catalunya. 19 h.
DIA 19
Palafolls
TALLER. L’ecografia 4D per
a dones embarassades.
Al Casal de la Dona, a les 9.30h.
Del 19 al 22
Tordera
Projecció de
l’audiovisual “El
Montnegre i el
Corredor” a la sala polivalent
de la Biblioteca.
Dia 20
Calella
Cercavila dels grups
del Festival Internac.
de Folklore i Bandes
de Música Carrers Riera
Capaspre, Jovara, Ànimes,
Església i pl. Ajuntament.
17:30h.
Actuacions Festival
Internac. de Folklore i
Bandes de Música
Plaça Ajuntament. 18 h.
Les cercaviles i actuacions es
faran cada dia fins a final de
mes.

AGENDA FACILITADA PER RÀDIO MARINA

Palafolls
DONES QUE PARLEN.
Converses entre
escriptores amb Alícia Kopf i
Sílvia Bel Fransi. Biblioteca Enric
Miralles, a les 20 h.
Dia 21
Malgrat de Mar
CONCERT DE GUITARRA
CLÀSSICA. Sala de la Biblioteca
La Cooperativa. A càrrec de
Carles Geli Palafolls. 20 h.
TALLER
Pinzellades de català. Biblioteca
Enric Miralles, a les 19h.
PISCINA MUNICIPAl
Inici de la temporada
amb jornada de portes
obertes
22 de juny
Calella
Cineclub: Carol
(drama-romàntic)
VOS. Sala Mozart. 21 h.
DIA 23
Calella
Rebuda de la Flama
del Canigó amb
concentració i cercavila,
lectura del manifest,
encesa de la foguera,
sopar popular
i ball.
Pineda de Mar
Arribada de la Flama del
Canigó a Pineda.
Platja del Pescadors. 19 h.
Revetlles a diversos
indrets del municipi i
gran foguera de Sant
Joan a la Platja del Pins
Malgrat de Mar
ARRIBADA FLAMA DEL
CANIGÓ. Monument de la
Sardana. 20 h.

REVETLLA SANT JOAN
Sopar popular i ball amb
Ruc’n’Roll i els Embolingats.
Plaça Xesco Boix. 22 h
Tordera
Arribada de la Flama
del Canigó i audició de
Sardanes amb la Cobla
Contemporània
A les 22 a la Plaça de l’Església.
Santa Susanna
Arribada de la Flama del
Canigó.
Palafolls
REVETLLA DE SANT JOAN.
Glorieta del Dr. Torner, a les 21h.
Del 23 al 25
Tordera
Festa del veïnat de Sant
Andreu, Sant Jaume i Mas
Martí
dia 24
Calella
inici del Calella Film
Festival que durarà fins al 2
de juliol. A la Sala Mozart.
Pineda de Mar
Ofici Solemne en honor
de Sant Joan Baptista
Parròquia de Santa Maria. 12 h.
32a Mostra de coques
i postres casolans.
Amenitzada pels actors
d’El Florido Pensil
Lloc: Plaça Les Mèlies. 17 h.
Ballada de Sardanes
A càrrec de la Cobla La Principal
de Llobregat. Lloc: Plaça Les
Mèlies. 19 h.
Concert de Sant Joan.
Catalunya al Cor. Cor i
Orquestra Simfònica Harmonia
Espai Sant Jordi. 22 h.

Ball de Gegants
Plaça Les Mèlies 20 h.
Palafolls
Nit d’oracles.
Fòrum Palatiolo, a les 21h.
Dia 25
Pineda de Mar
Teatre: “You can’t stop
the beat”.
Sala Gran del CCR. 19 h.
Sardanes
Plaça Les Mèlies. 19:30 h.
Malgrat de Mar
BALLADA DE SARDANES
Cobla Blanes. Plaça J. Anselm
Clavé. 19.30 h
Santa Susanna
Diada de la Música.
Amb diferents actuacions de
percutes, gospel, instruments,
cant, coral, sardanes, grup de rock.
Line dance. De 10 a 21 hores, al
pati de la Masia de Can Ratés
Palafolls
EXHIBICIO DE TAEKWONDO.
Al Palauet, a les 10h.
Dia 27
Calella
inici de la mostra “Puig i
Cadafalch i el Maresme:
una visió documental.”
Produïda per l’Arxiu Comarcal
del Maresme amb la
col·laboració de l’Arxiu Històric
Municipal de Calella. Es podrà
visitar fins el 20 de juliol de
2017. Plaça J. Anselm Clavé.
Palafolls
TALLER DE CUINA. Fem Gelats!
Al Local Jove Can Batlle. 17 h.
dies 28, 29 i 30
Tordera
Festa al veïnat de Sant
Pere

dia 28
Pineda de Mar
Trobada del Club de
lectura. A càrrec de Toni Sala.
Es comentarà el llibre: “Temps
de segona mà: la fi de l’Home
roig” de Svetlana Alekssiévitx.
Biblioteca M. Serra i Moret.
20:30 h.
dia 29
Pineda de Mar
Llegir el teatre, dirigit per
Pol Beltràn. Es comentarà el
llibre “ Opció 8”. Biblioteca M.
Serra i Moret. 20 h.
Palafolls
CLUB DE LECTURA. Biblioteca
Enric Miralles, a les 19 h.
dia 30
Calella
Conferència “El Tren
de la Costa. 75 anys de
tracció a vapor a Renfe”
a càrrec de Jordi Valero, tècnic
de material ferroviari a la Renfe.
Biblioteca Can Salvador de la
Plaça. 19 h.
Pineda de Mar
Projecció del
documental:
“Economia-colectiva”
Can Comas. 18.30 h.
Tordera
Audició de Sardanes
amb la Cobla Flama de
Farners.
A les 22 h a la Plaça de l’Església.
Palafolls
4Djazz. Tu recuerdo y
yo. Estrena absoluta de “Tu
recuerdo y yo”, un homenatge
en clau de jazz a José Alfredo
Jimenez, l’autor més important
de ranxeres mexicanes.
Teatre de Palafolls, a les 20.30 h.
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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

7.00

8.00

9.00

11.00 12.00 12.30

6.05

6.17

6.33

6.48

7.05

7.17

16.00 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30

7.35

7.47

8.17

8.48

9.16

9.46

barcelona - lloret de mar (Estació de bus)

14.00
-

10.17 10.47 11.17 11.47 12.17 12.47

8.15

13.17 13.47 14.13 14.46 15.16 15.47

15.45 16.45 17.45 18.15 18.45 19.15 19.45 20.15

16.16 16.47 17.16 17.47 18.16 18.47

20.45 21.15 21.45

19.16 19.46 20.13 20.44 21.15 21.55
FESTIUS
6.33

6.53

7.03

8.33

9.03

9.33

10.03 10.33 11.04

7.33

8.03

11.36 12.07 12.36 13.07 13.36 14.00
14.33 15.03 15.33 16.03 16.34 17.07
17.36 18.07

18.32

19.03

19.33

20.03

20.33

21.44

-

-

-

21.03

Blanes - GIRONA (Renfe)
Feiners (Transbord Maçanet - Massanes)
8.16

10.15 12.16 14.14 16.15

18.15 20.14 22.18
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Feiners (Directes)
7.46

10.30 11.45 12.30 13.15 13.45 14.45
-

-

-

-

-

9.15

11.16 13.16 15.15 17.15

19.15 21.12

-

-

-

-

FeSTIUS (Transbord Maçanet - Massanes)
7.45

9.45

10.45

11.37

12.37

15.44

16.44

17.37

18.42

19.44

12.13

-

-

-

-

-

-

-

8.45

14.44

20.45

FeSTIUS (Directes)

6.30

7.05

7.30

9.00

9.00

15.50

-

GIRONA (Estació de bus) - BLANES (Estació de bus)
Feiners
8.30

11.30 13.15 14.30 15.30 17.30 19.00 20.00

dissabtes feiners

13.15 19.00

FESTIUS

7.15 - 21.15 cada 20 min

blanes (centre) - lloret DE MAR
Feiners
FESTIUS

7.00 - 21.45 cada 15 min
7.00 - 21.40 cada 20 min

blanes (Estació) - barcelona (Estació del Nord)
7.00
9.00

11.00 14.00 15.50 18.20

dissabtes feiners

7.15 - 21.15 cada 15 min

9.30

10.00 14.30 17.00 19.00

-

14.00 17.30 19.00 23.25

-

barcelona (Aeroport del Prat) - blanes (Estació)
10.15 11.15 12.15 13.15 15.15 16.15 17.15
18.15 20.15 22.45
GIRONA (Estació de bus) - LLORET DE MAR

Feiners (totes les parades)

Feiners (totes les parades)

8.00

20.15

-

10.15 12.15 13.45 14.15 16.15 18.15
-

-

-

-

-

-

10.30 14.30 16.30 19.30

7.15

9.00

19.15 21.15

11.15 13.15 14.45 15.15 17.15
-

-

-

-

-

20.30

-

-

dissabtes , Diumenges i festius

dissabtes, Diumenges i festius
8.30

-

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

lloret DE MAR (Estació de bus) - GIRONA
6.15

-

barcelona (Estació del Nord) - blanes (Estació)

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

6.03

7.16

8.45

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

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

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

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

El restaurant B&B de Blanes
estrena gerència
BLANES

B&B, un local on trobareu una
àmplia oferta de cuina mediterrània, peixos al forn i els arrossos i
les fideuàs individuals, insígnies
de la cas a cada dia disposen d’un
menú fet amb productes frescos
de temporada, sense oblidar les
seves postres casolanes.
També estrenen nou horari,
obren cada migdia de dilluns a
dissabtes i els divendres també a la nit. El restaurant B&B al
trobareu al carrer Canigó, 69 de
Blanes just darrere dels Jutjats. yy

Responsables del B & B

The Workshop
blanes

Un nou concepte en botiga de
bicicleta arriba a Blanes de la mà
d’en Jordi Martínez.

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

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

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

De a 22 h a 22h (24h)

The WorkShop és un espai
on gaudir del món de la bicicleta i trobar-se amb persones que
comparteixen la passió per les
dues rodes. Al mig de la botiga, com a protagonista s’hi pot
trobar el taller i observar com
treballen les mans expertes d’en
Jordi des de tots els angles.

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

The Workshop arriba per revolucionar el món de les botigues
de bicicletes. El trobareu a la rotonda del Focs de Blanes, antic
FreeBike. yy

Entrada a The Workshop

Restaurant Port Pesquer
BLANES

L’Andrés i la Carmen amb
el seu equip s’han embarcat en
un nou projecte, El restaurant
Port Pesquer. Amb l’experiència
del Clàssic i el Clàssic II ofereixen totes les seves especialitats
en peix fregit, mariscades i un
munt de novetats amb peix fresc
de la llotja de Blanes, mantenint
la seva política de preus a l’abast
de tothom.
El restaurant Port Pesquer
gaudeix d’unes de les millors
vistes a la badia de Blanes. Un
espai ideal per gaudir de la seva
terrassa per esmorzar, dinar i sopar. El restaurant Port Pesquer
està situat a l’esplanada del Port
de Blanes i obre cada dia. yy

El restaurant disposa d’una gran terrassa
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ANUNCIS PER PARAULES
Bressol de viatge
Es ven bressol de viatge.
Es regala el matalàs. Preu 25€.
Contacte 649 41 95 12.

Patins en línia
Totalment nous, dins del seu
embalatge. Extensibles de la
mida 34 fins a la 37, ideals per
aprendre. Preu: 25 €.
Contacte: 660 08 90 90 WS.

Bicicleta tricicle drift
Espectacular tricicle per pedalar i
fer Drift, totalment original.
La cadira té diferents posicions
per a diferents edats. Tot terreny
PREU: 25 €. Contacte: 660 089 090
tardes WS.

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

Bicicleta iniciació sense pedals
Ideal per aprendre a mantenir
l’equilibri. Amb aquesta bicicleta
desprès ja no fan servir les rodetes. 15 €. Tel. 636 49 09 40 WS.
Renault Mégane
Venc Renault Mégane 1.9cc,
120 cv, full equip, any 2005, en
molt bon estat. Sempre en garatge. Preu: 3.300 €.
Tel. 679 364 112

Aparell d’adominals
Per treure’t la panxa per aquest
estiu. Molt poc ús. 15 €
Tel. 618 509 380 WS.

Tricicle Swing Car
Súperdivertit, moviment amb els
braços, dels 3 fins als 99 anys, diversió assegurada. 25 €.
Contacte: 636 49 09 40 WS.
Skate de fanboy y chumchum
Nou sense estrenar. Sense cap
rallada ni picada. Perfecte per iniciar-se. 15 €. 636 49 09 40 WS.

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

Entrevista a Xavier Lozano (entrenador de futbol)

“La televisió i la crisi econòmica han perjudicat molt
el futbol modest”
joan ferrer i bernat

nic. Jugàvem a Tercera Divisió i va
venir amb Busquets, Pedro i d’altres
jugadors que posteriorment han
arribat molt lluny. Aquell dia vam
aconseguir la victòria.

El tècnic blanenc Xavi Lozano deixa
la banqueta del CD Blanes després
de dues llargues etapes en el degà del
futbol blanenc. Després de lluitar fins
el darrer minut, l’equip ha perdut la
categoria.

Aquell dia, Guardiola va dir que a
Tercera Divisió hi havia tres tipus
de camp. Els de gespa natural, els
de gespa artificial i el del Blanes
(moqueta de primera generació).
En cap cas, però, no va buscar excuses per a la derrota i va dir que la
gespa era la mateixa abans i després
del partit i que els seus jugadors ja
sabien amb què es trobarien. En tot
cas, la gespa no li va agradar.

Lozano porta 34 anys a les banquetes
del futbol gironí, amb una primera etapa al Blanes, Vilobí (2 anys),
Guíxols (8 temporades) i Blanes(10
anys més). Al llarg de la seva carrera
com a tècnic ha dirigit més de 1.200
partits oficials i ha tingut a les seves
ordres uns 800 jugadors. Va començar com a segon, ha entrenat a diverses categories fins a Tercera Divisió i
també ha estat secretari tècnic.
Xavier, per què ho deixes?
Són molts anys, cal buscar altra gent,
nous al·licients. Vull estar amb la família. Entrenar diverses vegades a la
setmana i jugar dissabte o diumenge fa que et perdis molts esdeveniments familiars.
És un adéu definitiu?
No ho tinc clar. Jo vull estar un temps
allunyat del dia a dia del futbol. El telèfon, però, ja ha sonat diverses vegades. Pensava que no passaria, però
alguns clubs m’han fet arribar les
seves propostes. L’únic que em faria
canviar és un projecte esportiu molt
engrescador. Ja ho veurem, però,
la meva idea és poder passar l’estiu
amb la família.
L’etapa amb el CD Blanes ha acabat
amb el descens a Tercera Catalana.
Una llàstima, perquè s’ha treballat
bé. Hem anat de menys a més i la
majoria de jugadors eren joves de
Blanes. Es va lluitar fins el darrer
partit però, en el món del futbol,
l’experiència és molt important, i en
aquest aspecte, hi havia molta gent
jove.
Fins ara hem parlat del present i
del futur. Retrocedim en el temps.
Com va començar la relació de Xavier Lozano amb el món del futbol?
Vaig començar com molts joves, jugant als equips base del CD Blanes.

Any 1982. Arxiu CD Blanes

Penúltim partit de Lozano com a tècnic del CD Blanes. Foto Yoyo

Em vaig treure el carnet, vaig entrar
a la junta, vaig fer de secretari tècnic
i de segon entrenador. Vaig aprendre
molt de tècnics com Palomino, Bonachera, Carrasco, Muñoz o Manresa. Quan un tècnic jove comença
és molt important rebre consells i
veure com treballen d’altres tècnics
molt més experimentats.
Després d’una primera etapa a Blanes, va arribar el Vilobí.
Era la primera vegada que sortia de
casa. A la primera temporada van
aconseguir jugar el play off d’ascens
a Segona B. A la segona, va ser més
complicat perquè tothom esperava
que es milloressin els resultats de
l’any abans.
De Vilobí a Sant Feliu de Guíxols.
Hi vaig estar 8 temporades. Em van
tractar molt bé. Sempre he dit que el
meu segon poble és Sant Feliu. Vam
jugar a Tercera Divisió, 1a Catalana...Va ser un puja i baixa. Un cop
acabada aquesta etapa vaig tornar a
Blanes i fins ara.
Tres clubs, una desena de presidents, molts anys en actiu, i cap
destitució a mitja temporada!
Sí, així és. Un fet no gaire habitual en
el món del futbol. Quan les coses no
van bé, el primer que es fa es canvi-

ar d’entrenador. Per sort, he pogut
acabar totes les temporades a on les
he començat. A final de l’exercici, es
parlava i es decidia si el millor era la
continuïtat o el canvi.
El millor moment d’aquesta llarga
trajectòria?
Quan t’aproximes al món del futbol
professional, i això es va aconseguir
els quatre anys que el grup Tarradellas va patrocinar al CD Blanes.
També va ser tota una fita quan vam
guanyar la 1a Copa Generalitat. La
final es va jugar a Palamós. Vam guanyar al Gramanet per 2 a 0. Quan
surt l’historial d’aquesta competició,
sempre hi ha el nom del Blanes.
I el pitjor moment?
Quan es perd una categoria. Són
moments molt delicats que afecten
la directiva, els jugadors i el cos tècnic.
El món del futbol actual, en tot cas,
no és el de fa uns quants anys.
Fa uns anys hi havia patrocinadors
molt importants, la gent anava al
camp i se sentia com a seu l’equip del
seu poble.
Actualment la televisió ha perjudicat molt el futbol modest i l’esport
modest en general. Els joves tenen

moltes activitats per fer i han deixat
d’anar als esdeveniments esportius i
la crisi econòmica ens va fer perdre
molts patrocinadors.

I de Guardiola en particular, al FC
Barcelona i el RCD Espanyol en
general.
Els primers equips de tots dos clubs
han jugat a Blanes un parell de cops.
Era una gran festa i una gran oportunitat per als nostres jugadors.

És car el món del futbol?
Sí, i no parlo dels sous dels jugadors
que ara pràcticament no existeixen.
Parlo de la inscripció, les fitxes, les
targetes, els àrbitres. Aquest any a 2a
Catalana, per exemple, l’arbitratge
costava 310 euros cada partit que jugàvem a casa. Són molts diners i costa molt aconseguir-los. Amb les tires
del sorteig de la panera, es recapten
100 euros. S’haurien de prendre mesures per reduir aquests costos.

Tots els desplaçaments dels equips
modestos es fan en cotxe particular o autobús. Hi va haver una
vegada, però, que el Blanes hauria
pogut fer el viatge en avió per anar
a Reus.
Això forma part de la rumorologia.
En l’època del Grup Tarradellas, el
propietari tenia d’altres negocis, un
d’ells relacionat amb l’aviació. Són
comentaris que hi ha hagut, però
aquesta opció no es va arribar a
plantejar mai seriosament.

Amb tots aquests anys, els camps
de futbol han canviat molt!
Al principi tots eren de terra. Quan
plovia, tot era fang. Després alguns
clubs van disposar dels camps de
gespa. Costava molt mantenir-los i es
podien jugar molt pocs partits per no
fer-la malbé. Ara, la majoria té gespa
artificial. Amb una superfície uniforme, ha de ser molt més fàcil jugar i
controlar la pilota. En gespa artificial
es pot jugar tot el dia i no passa res.

Ara que arriba el moment de dir
adéu. Què ha quedat pendent?
A mi m’hauria agradat que tothom
es fes seu el primer equip del CD
Blanes. S’ha de treballar per ajuntar,
no per dividir. Es podria tenir un
gran primer equip. Ara, no només a
Blanes hi ha diversos clubs. Aquesta
temporada hem anat dues vegades
a Roses. Hi ha dos clubs i els camps
estan de costat. Tots dos juguen a 2a
Catalana.

Parlem de grans noms del futbol
català. Guardiola va perdre amb el
Barça a Blanes.
Sí, era el seu primer any com a tèc-

Lozano, marxa. Mentre ha durat l’entrevista el telèfon no ha sonat, però jo
crec que el descans de les banquetes no
serà gaire llarg. El temps ens ho dirà. yy

Acte de presentació de la temporada 1991-92. Arxiu CD Blanes
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Lozano entrevistat per Agustí Abril l’any 1984. Arxiu CD Blanes

