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Neu i temporal a la mar
Temporal del dia 1 de març a Blanes. Foto Yoyo

Teulada de l’ermita de Sant Joan. Foto Yoyo

El pas del mes de febrer al de març ha anat acompanyat de diversos fenòmens meteorològics. La neu es va deixar veure a les zones altes de Blanes i Lloret el dimecres 28 de febrer. Arran de mar, però, la neu no va quallar. Després de la neu va arribar la pluja i un fort temporal de mar. Una llevantada, que com és normal s’ha emportat una bona part
de la sorra de les platges. Ara cal esperar que arribin els temporals de garbí. Pàgina 3

Carnaval
2018
Imaginació, colors vius, ganes
de ballar i música molt cridanera van acompanyar les dues rues
de Lloret i la de Blanes. A Lloret
també es van organitzar diversos
concursos de disfresses i a Blanes, una festa a la Ciutat Esportiva. Pàg. 4

ECONOMIA - Pàg. 12 i 14

PENSIONS DIGNES
Mobilitzacions a Lloret de Mar i
Blanes i declaració institucional
de Lloret per reclamar unes
pensions dignes.

50è aniversari

Una de les dues desfilades de Lloret. Foto M.A. Comas

Aplec dels
Perdons

Obreres de Santa Cristina 2018. Foto M.A. Comas

L’Aplec dels Perdons de Lloret de
Mar ha servit, un any més, per presentar les Obreres de Santa Cristina. Les quatre escollides aquest
2018 són: Laia Miranda, Mònica
Palau, Anna Bàbio i Cristina Iborra. Totes quatre i les seves parelles,
protagonitzaran el Ball de Plaça
del proper 24 de juliol. Pàg. 14

Gala d’exhibició. Foto Yoyo

El Club Judo Blanes celebra les seves noces d’or amb diverses activitats.
La més destacada ha tingut lloc a finals de febrer, la Gala del 50è aniversari seguida per un dinar de germanor. Pàg. 25
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L’Editorial
Estat d’excepció
El dia a dia, amb totes les notícies sobre el Congrés Mundial del

Propostes familiars
organitzades pel MOLL

Mòbil, les nevades de finals de mes o el processos als polítics
corruptes ens pot fer creure que estem en una situació “normal”.
La realitat no és pas així, més aviat és una situació excepcional.
Quatre persones d’alta qualitat humana i intel·lectual estan empresonades “preventivament” sense raons comprensibles per a la
seva falta de llibertat.
Després de dos mesos sense Govern electe a la Generalitat, sentim amenaces contra un sistema educatiu, amplament provat i
consensuat, que ha permès que l’escola sigui la mateixa per a tots
els infants, aconseguint bon domini de les dues llengües oficials
per a tots, evitant cap discriminació per raons de llengua.
Tenim que el major Trapero, que gaudeix d’una onada de reconeixement i simpatia popular per la contundent actuació del
Mossos arran de l’atemptat de les Rambles de Barcelona, ara ha
de comparèixer davant el jutge, i no ha rebut un guardó sinó que
ha estat rellevat del càrrec de major.
La situació no té res de normal. yy

LA MARINA 55. ANY VI

Programa del MOLL per a nens i nenes
LLORET DE MAR

La Unitat de Patrimoni Cultural de l’Ajuntament de Lloret
presenta dues propostes familiars per aquest mes de març
amb l’objectiu que els més petits
coneguin Lloret i la seva història
en primera persona.
PIRATES AL CASTELL
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La primera proposta porta
per nom, Pirates al Castell, i es
farà del 24 al 31 de març, en plenes vacances escolars de Setmana Santa, cada dia, a les 11.00 h
del matí al Castell de Sant Joan.
L’objectiu de l’activitat és aconseguir plantar la bandera pirata
al castell per tal que els participants el puguin conquerir.

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

L’activitat es farà els dies 24 i
31 de març en català i els dies 26,
27, 28, 29 i 30 de març en castellà.

PER SOTA DEL MAR
L’altra proposta familiar porta
per nom, Per sota del mar, i convida els participants a acostar-se
al Museu del Mar a construir un
submarí. En aquest cas s’ha programat tots els dissabtes del mes
de març a les 17.00 h de la tarda.
Totes dues activitats s’adrecen
a nens i nenes a partir de 6 anys.
Els menors de 12 anys tenen l’entrada gratuïta i des de l’organització es recorda que els adults es
faran responsables dels menors al
seu càrrec en totes les activitats i
tallers que es portin a terme. Les
places per a aquests tallers són limitades tot i que la inscripció no
es farà efectiva fins que s’hagi realitzat el pagament.
La directora de Patrimoni
Cultural, Anna Fuentes, ha ex-

plicat que “aquestes activitats
s’adrecen tant a grans com a petits perquè puguin descobrir el
nostre passat d’una manera especial i divertida”.
RUTA INDIANA
Després de l’èxit de la temporada passada, Lloret de Mar torna
a posar en marxa la visita guiada
Ruta Indiana –Can Font. Consisteix en una visita guiada pel Lloret indià i la posterior visita a la
casa-museu de Can Font.
Aquesta visita es fa cada dissabta a les 10 h en castellà i a les
12 h en català. La visita comença al Museu del Mar i acaba a la
casa-museu de Can Font. Per a
participar-hi cal reserva prèvia
trucant al Museu del Mar al 972
364 454 o bé al web patrimoni.
lloret.cat yy

Vols rebre la Marina al teu
dispositiu i sense descàrregues?

ESCANEJA EL CODI
i deixa les teves dades

Terminal d‘Autobusos:

Transports Pujol
Barcelona Bus

972 337 842
972 350 487

ITV

972 353 133

972 372 943
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Neu, pluja…i temporal a la mar

Passeig de Blanes ple d’aigua i sorra. Foto Yoyo
BLANES / LLORET DE MAR

Diversos factors meteorològics
han acompanyat el canvi de mes,
de febrer a març. Tot va començar amb una primera nevada el
dilluns 26. La neu no va arribar a
la costa i els principals problemes
van sorgir per un camió que es va
travessar a la C-25, a l’Eix Transversal de Catalunya.
Pel dimarts a la tarda-vespre i
tota la matinada i matí de dimecres, dies 27 i 28, els mapes del
temps anunciaven una nevada
generalitzada. El front creuava el
país de sud a nord, per tant la Selva seria de les darreres comarques

Accés tallat al camí de ronda de Lloret. Foto Policia Local

en rebre els efectes de la tempesta.
La nevada va començar a Blanes
i Lloret entre les 7 i les vuit del
matí. Arran de mar, no va quallar
en cap moment, tot i que sí que
es van veure les bolves. Una altra
cosa, són els punts elevats dels dos
municipis: Sant Joan, Roca Grossa
i zones ubicades més a l’interior.
Protecció Civil de Catalunya
va aturar la circulació de camions
de més de 7,5 tones des del dimarts
a les quatre de la tarda fins dimecres a les tres, fet que va generar
més d’una crítica.
Protecció Civil també va

anul·lar tot el transport escolar
per la jornada de dimecres. Els
col·legis i instituts van funcionar, segons el nombre d’alumnes
i de professors presents.
TEMPORAL A LA MAR
L’entrada d’aire càlid procedent del sud, dimecres al migdia,
va provocar que la neu ràpidament
es transformés en pluja, una pluja
que va caure de manera continuada durant unes hores.
El dijous, el panorama va canviar, l’element meteorològic més
destacat va ser el temporal a la

mar. Una llevantada de primera
divisió que es va emportar la sorra
i va omplir els passejos d’aigua.
En aquests moments en què tothom vol fer la foto o gravar un vídeo per penjar a les xarxes, hi ha un
elevat risc per les persones que es
poden veure afectades per les onades. Els cossos corresponents van
treballar per “evitar imprudències”.
A Blanes, durant una estona es
va haver de tallar el trànsit del passeig marítim, que era ple d’aigua.
El cap de Protecció Civil de Blanes,
Josep Lluís Pouy, ha explicat que
feia “dos o tres anys que no teniem

un episodi de temporal com aquest
a la ciutat”. A més, la llevantada ha
estat especialment agressiva perquè ha creat unes onades “altes” i
de “recorregut llarg”, segons ha explicat Pouy. Això s‘ha traduït amb
una massa d’aigua barrejada amb
sorra que ha arribat fins als vials
de circulació.
Ara caldrà esperar que els temporals de garbí tornin a portar
sorra i no triguin gaire perquè l’estiu no queda gaire lluny. A Lloret,
normalment la sorra no es perd,
només bascula cap a un costat o un
altre de la platja i amb el pas dels
dies tot torna a la normalitat. yy
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Carnestoltes 2018

CARNAVAL

Ciutat Esportiva
La Ciutat Esportiva de Blanes
ha estat per segon any la seu de
la celebració del Carnestoltes.
A la tarda, inflables, animació
i concurs de disfresses adreçat
a les famílies amb fills petits

ha estat guardonat amb el primer
premi de comparses.

amb un centenar d’inscripcions. A la nit, ball pensat per
als joves amb “Pelukass” i “El
Club de las Muñecas” i una
sessió de DJ Send0. yy

S’han repartit un total de
6.600 € en metàl·lic a través de les
tres principals categories que hi havia: carrosses d’entitats blanenques,
carrosses de colles forànies i una
tercera i única de comparses, on no
es distingia la seva procedència.
Com a novetat, per primera
vegada s’han atorgat sengles trofeus de nova creació a les colles
que no han obtingut cap premi
per agrair la seva participació.

Rua de Blanes. Foto Quim Llorens
BLANES/LLORET DE MAR

Concurs de disfresses. Foto Yoyo

Colla reivindicativa
De Groc, va ser una colla de
l’ANC de Blanes que va participar a la rua fora de concurs.
Reivindicava la llibertat de Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras i Joaquim Forn,
empresonats preventivament
des de fa més de 100 dies per les
seves idees polítiques. La vin-

tena de components de la colla
anaven vestits amb una túnica
groga de plàstic i una careta
blanca amb la boca tapada per
un esparadrap vermell creuat,
l’emblemàtica màscara creada
a Catalunya durant els anys 70
per reclamar la llibertat d’expressió. yy

Blanes i Lloret de Mar han viscut amb la màxima intensitat el
Carnestoltes 2018. A Lloret, com
és habitual, hi va haver dues rues i
concursos de disfresses al carrer i al
lloc de treball. A Blanes, per segon
any, hi ha hagut activitats a la Ciutat Esportiva a més de la multitudinària rua del diumenge a la tarda.
PREMIS LLORET
Els principals guardons de
la rua han estat per a Encantats,
que s’ha endut el primer premi
en la categoria general de carrosses, en la categoria de Lloret, i
també el premi a la millor composició de carrossa; i en comparses, per a Welcome.
En la categoria de carrosses, el
segon i el tercer classificat han estat les colles de Tossa Els Guapus i
Canya i Conya, respectivament. La
segona millor carrossa de Lloret ha
estat la de Forçame, de Junts Contra l’AME. En comparses, monopoli lloretenc, ja que La Mainada
ha quedat en segon lloc; i Xauxa i
Disbauxa, tercers.

Comparsa reivindicativa. Foto Quim Llorens

Dimecres de cendra
Tot Carnaval té un principi i
un final, i aquest, com marca
la tradició, és l’enterrament
de la sardina. A Lloret de Mar,
seguici funerari, lectura del

testament, música... El Carnaval de la Costa Brava sud,
però, es va allargar fins el dia
24, quan hi va haver la rua de
Tossa de Mar. yy

Darrer acte del Carnaval a Lloret. Foto M.A. Comas

En total, han participat al Carnaval de Lloret 15 carrosses i 5 comparses amb prop de 1.500 persones.

Pel que fa a la resta de concursos, en el de disfresses en el
lloc de treball, el primer premi
ha estat per a la Casa de Cúllar,
seguida de la Pastisseria Alarcón
i el Centre d’Estudis de Llengües.
En la categoria de millor disfressa al carrer comercial, el guanyador ha estat el Mercat Municipal,
i en la categoria de dependències
municipals, els millors han estat
la Secció d’Esports. Les millors
llars d’infants han estat Els Vailets i La Marinada, primers i segons, respectivament.
Al concurs de disfresses al
carrer, en la categoria general, el
pòdium l’han conformat El Depredador, El Xef i Las Sombrereras Locas, mentre que en la categoria infantil, els guanyadors han
estat la Família Maya, en Biel el
Pirata i Super Xocnis.
PREMIS BLANES
Les colles Vingui qui Vulgui
de Blanes i Els Guapus de Tossa
guanyen el Concurs de la Rua de
Blanes 2018.
Les dues colles han guanyat
el primer premi de carrosses
blanenques i forànies, respectivament. El grup de Tossa també

En la categoria de millors carrosses de Blanes el primer premi ha
estat per a la colla Vingui qui Vulgui, que presentava la gresca “Desplomats”; el segon per a l’Esbart
Joaquim Ruyra i els seus “Guerrers
del Mar” i el tercer per a l’Associació de Veïns de Valldolig amb la
disfressa “Criaturas del bosque”.
Les sis millors carrosses forànies han estat de major a menor
premi per a Els Guapus de Tossa,
que presentaven “Que Bufons”;
la Colla Encantats de Lloret, amb
“A destemps: un viatge Punk pel
temps”; la Comparsa Tribala de
Pineda amb la gresca “Oriental”;
els Tik-Tak de Tossa amb “Mobilis in Mobili”; els Canya i Conya
de Tossa amb “Queen of Sheba-La
llegenda d’una reina”; i finalment
la Colla Bon Rotllo de Riells i Viabrea, amb “Minerals a Gogó”.
En l’apartat de comparses, tant
blanenques com forànies, el primer premi també se l’han endut Els
Guapus de Tossa. En la doble posició
del segon premi, l’han obtingut el
guardó ex-aequo la colla Encantats
de Lloret i els Vingui qui Vulgui de
Blanes. Situats en les següents posicions, els han seguit els Canya i Conya de Tossa, l’Esbart Joaquim Ruyra de Blanes, la comparsa Tribala de
Pineda, i els Tik-Tak de Tossa. yy
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Canvis a la plaça dels Dies Feiners
BLANES

Blanes defineix com serà la
remodelació de la plaça del Dies
Feiners. La plaça, situada just al
darrere de l’ajuntament, és un
punt on se celebren molts actes al
llarg de l’any.
S’ha convocat un concurs
que ha guanyat l’arquitecte Lluís
Bedós. Un total de 28 idees han
optat a convertir-se en el projecte
final. Els cinc finalistes van rebre
2.000 euros per desenvolupar la
idea. Ara, Bedós rebrà 19.000 per
a fer el projecte definitiu.
Hi haurà un escenari semi
permanent com a prolongació de
la planta baixa de l’Ajuntament.
L’actuació que proposa l’avantprojecte guanyador facilita l’accés
al mateix edifici consistorial i,
alhora, possibilita un espai d’escenari de dimensions variables
segons la capacitat requerida.
Per aconseguir-ho, dona una
major utilitat a les escales d’accés
que hi ha en la part posterior de
l’Ajuntament de Blanes, més elevat respecte del carrer que no pas
l’accés pel Passeig de Dintre, que

està arran de terra i sense cap esglaó. També reestudiarà la disposició de les escales per poder integrar-hi una rampa que facilitarà
l’accessibilitat.
L’altra característica que el
jurat ha valorat especialment de
manera positiva és que el tipus i
disposició dels diferents elements
que organitzen la plaça permeten
aconseguir un espai acollidor,
que convida a passar i estar-hi,
i on es poden realitzar activitats
de manera natural i agradable.
Això s’aconsegueix mitjançant la
instal·lació de pèrgoles –llevat de
bancs per seure, actualment no
hi ha cap element a la plaça–, així
com de vegetació –avui dia testimonial–, i elements de mobiliari
urbà diversos.
La tinent d’alcalde Pepa Celeya, explica que “l’objectiu és
que la plaça continuï sent un espai polivalent, però alhora fer-lo
més agradable i que convidi a estar-s’hi”. Segons Celaya, “el què
ens ha mogut a convocar aquest
concurs d’idees ha estat dotar
aquest espai situat en un lloc immillorable, al cor de Blanes, d’un

nou caire, un replantejament que
el faci més acollidor, que convidi a
estar-s’hi i passejar-s’hi”.
La inversió prevista inicialment
és d’uns 250.000 euros. “Aquest és
el preu inicial de les obres previstes
en superfície. Segurament, s’aprofitaran les obres per millorar les
canonades i conduccions suberrànies. Això farà que el preu sigui
superior”, apunta Celaya.
Aquest cèntric espai és de relativa nova creació en la història
del municipi. Deu el seu original
nom, que sol cridar força l’atenció
a visitants i nouvinguts, al fet que
antigament s’hi feia el Mercat de
fruites i verdures en dies feiners.

La plaça dels Dies Feiners actualment. Foto Aj. Blanes

En època medieval i moderna
tenia un aspecte molt diferent:
era molt més petita i allargada, i
creuava l’actual carrer Ample per
connectar amb unes voltes fins al
carrer Mossèn Manresa.
Els 1.500 m2 de superfície que
abasta actualment la plaça es van
començar a recuperar a antigues
edificacions que hi havia a finals
dels anys 80. yy

Plànol Projecte Remodelació plaça dels Dies Feiners

Pla de barris
BLANES

Blanes ha iniciat les obres del
Pla de barris a Sa Massaneda i
S’Auguer, amb un pressupost de
2,5 M €.

Obres a Sa Massaneda. Foto Yoyo

Geogràficament s’ha començat a treballar en el barri de Sa
Massaneda, i després es continuarà a S’Auguer al llarg de diverses fases. La previsió és que
el projecte pugui estar enllestit
en un termini màxim d’un any i

mig. Un dels principals objectius
que es vol aconseguir és millorar
els serveis, la recollida d’aigües
pluvials, el clavegueram i la pavimentació dels carrers amb una
calçada única i sense voreres, en
la línia del què fa uns anys ja es
va fer en altres zones del nucli
antic de la població.
Un dels principals objectius
que es volen aconseguir amb la
posada en marxa del Pla de bar-

ris de Sa Massaneda i S’Auguer
és revitalitzar els veïnats amb actuacions de millora de la qualitat
de l’espai públic, vials i places.
Es vol revaloritzar i dinamitzar
la seva imatge urbana amb el
tractament global de tot l’espai,
tenint en compte el disseny de
paviments, així com prioritzar
el trànsit preferent dels vianants.
Hi ha tota una sèrie d’actuacions que es duran a terme en

l’àmbit de la millora urbanística,
cultural i social de tota l’àrea. Per
això, es recolzaran programes de
promoció cultural que fomentin
la integració i participació dels
veïns a tota l’àrea. S’allotjaran
principalment en dues localitzacions: el Centre Cultural Els
Padrets i al local social ubicat a
l’edifici del Carrer de la Vela, on
hi ha les associacions de veïns de
Sa Massaneda i S’Auguer. yy

6 LA MARINA

MARÇ DE 2018

El Síndic de Greuges presenta l’informe 2017
consultes i ha iniciat dues actuacions d’ofici en l’àmbit de participació ciutadana. També inclou
aquelles demandes d’electors que
estaven en contra que les seves
dades s’utilitzessin en el cens per
al referèndum. Pel que fa a seguretat ciutadana, àmbit que inclou
les càrregues policials de l’1-O,
la institució ha rebut 75 queixes i
deu consultes i ha endegat quatre
actuacions d‘ofici.

El Síndic de Greuges, Rafael
Ribó, va rebre el 2017 prop de 600
queixes i consultes relacionades
amb el procés català. El nombre

SELVA I MARESME
L’any passat, a la Selva, hi va
haver 317 queixes i consultes al
Síndic de Greuges.

d’actuacions l’any passat va superar les 19.000.

El Síndic de Greuges alerta
en l’Informe al Parlament 2017
de l’impacte que està tenint una
“aplicació desmesurada” de l’article 155 en polítiques socials i de la
“regressió de drets” civils i polítics
a Catalunya en relació al procès.

90 estaven relacionades amb
les polítiques socials, 65 sobre l’administració pública i els tributs, 55
relacionades amb polítiques territorials i 82 sobre consum.

Concretament, en relació al
procés, ha rebut 348 queixes i 108

El document també tracta els
atemptats de Barcelona i Cam-

Els municipis amb més queixes i consultes són els més po-

Rafael Ribó entrant al Parlament. Foto ACN
SELVA / MARESME

brils i exigeix l’accés de ple dret
dels Mossos d‘Esquadra als organismes estatals i internacionals
de coordinació policial. Ribó troba “inaudit“ que encara no s’hagi produït cap compareixença al
Congrés dels Diputats ni al Parlament per explicar aquests fets.

blats: Blanes amb 91 i Lloret de
Mar amb 64.
L’oficina del Síndic va visitar
al llarg del 2017 Blanes, Anglès i
Sant Hilari.
El Síndic va atendre 1350
queixes i consultes procedents
del Maresme.
Malgrat de Mar suma 261
queixes i 21 consultes. Mataró
n’ha fet 181; Calella, 49; Tordera, 54; Pineda, 61; Palafolls, 29, i
Santa Susanna, 8.
L’administració pública i els
tributs s’emporten el 27% dels
expedients, les polítiques territorials el 25 % i les polítiques socials, el 24,5 %. yy

Pressupostos Participats 2018
LLORET DE MAR

L’Ajuntament de Lloret de Mar
ha posat en marxa la tercera edició
dels Pressupostos Participats 2018.
Enguany els Pressupostos
Participats canvien de format i es
destinaran 500.000 € a projectes
globals, de més valor i més impacte en el municipi i que, com
anteriors edicions, també han
de ser una inversió, és a dir, una
construcció, adequació o reforma
d’equipaments municipals, d’espais o d’infraestructures urbanes
amb un durada superior a un any.
Fins ara es dedicaven els 500.000
euros a finançar diversos projectes
amb un import limitat distribuïts
per la població. Molts d’aquests,

tot i que han estat aprovats per la
ciutadania, encara no s’han executat. Enguany, els 500.000 euros
aniran a un únic projecte.
El 2016, 644 veïns, d’un cens
de 32.159, van prendre part en la
votació, el que suposa un 2% de
participació, essent aquesta de
manera presencial. L’any passat,
es podia votar en línia i de manera presencial, i hi van participar
1.047 persones, un 3,27% dels
empadronats.
El tinent d’alcalde Albert Robert explica que, “aquestes xifres
de participació estan per sobre
de la mitjana en relació amb iniciatives similars”.

Jaume Dulsat, alcalde de Lloret, explica que “els Pressupostos
Participats són un projecte viu,
dinàmic i per això enguany apostem per un canvi de format amb
projectes més globals”.
Els Pressupostos Participats
2018 es desenvoluparan en les següents fases: la jornada sobre Participació Ciutadana, celebrada 17
de febrer i recollida de propostes
en línia a través del web lloret.cat/
pressupostosparticipats, del 17
de febrer al 18 de març. Després
de la validació tècnica d’aquestes
propostes, a l’assemblea participativa del 21 d’abril, se’n podran
proposar de noves i finalment el
resultat de la valoració tècnica de

Presentació del vot participat 2018. Foto M.A. Comas

les propostes prioritzades s’exposarà a l’assemblea de retorn, el
30 de maig. La votació de les pro-

postes que finalment seran les
escollides per executar-les serà
de l’1 al 15 de juny. yy

Blanes amplia els dies del Concurs de Focs
BLANES

L’Ajuntament de Blanes,
d’acord amb la Comissió Tècnica, inicialment havien programat 5 dies per la l’edició
d’aquest 2018, de dilluns a divendres, dels 23 al 27 del proper
mes de juliol. Finalment, però,
hi haurà focs artificials, sis dies,
és a dir, un dia més.

Els focs seran del 21 al 26 de juliol. Foto Aj. Blanes

Els 19.000 euros que costa
contractar una empresa més, els
assumirà el Gremi de Firaires
de Catalunya, que considerava
de vital importància que hi hagués focs un dissabte, el dia de
major afluència de visitants. Per
la seva banda, l’Ajuntament de
Blanes afrontarà els costos afegits que suposarà allargar un

dia més el concurs. Es tracta de
despeses logístiques, de neteja,
de seguretat i altres ingredients
que són indispensables per al
normal funcionament d’un esdeveniment de primer nivell.
Per tant, després d’aquest
acord, el concurs començarà el
dissabte dia 21 de juliol i acabarà el dijous dia 26, festivitat de
Santa Anna, patrona de la vila.
Durant la trobada amb els
firaires, l’alcalde també els va
demanar que s’augmentés el
nombre de tiquets que cada any
es reparteixen entre els escolars i
els usuaris dels Serveis Socials de
l’Ajuntament de Blanes. Aquest
2018 es lliuraran 12.000 tiquets,

mentre que l’any passat van ser
un total de 8.000: 5.000 tiquets
per als escolars i 3.000 tiquets
gestionats per a Serveis Socials.
Un altre aspecte de la negociació que s’ha tingut en compte
és que, a canvi, l’Ajuntament de
Blanes autoritzarà que les atraccions allarguin cada dia el seu
horari mitja hora més que fins
ara, però mantenint el mateix
nombre de dies que ja estava
previst que les parades estiguessin instal·lades: del 13 al 26 de
juliol. L’única excepció que s’acceptarà és que la fira del Passeig
de Mar s’allargui tres dies més:
del divendres al diumenge, si bé
aquest extrem no està tancat. yy
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Mor Josep Marigó i Costa, alcalde de Blanes
durant 8 anys
BLANES

Josep Marigó va morir als 58
anys d’edat la matinada del dimarts 13 de febrer després d’una
llarga malaltia.
Josep Marigó i Costa va iniciar la seva primera vinculació
amb el món polític l’any 1998,
quan es va afiliar al PSC. Al
1999, als 40 anys d’edat, va ser
escollit regidor de l’Ajuntament
de Blanes, després que s’hagués
presentat a les eleccions d’aquell
mateix any com a cap de llista
del PSC. El 14 de juny de 2003 va
ser investit alcalde de Blanes i va
governar durant els primers anys
del mandat amb un pacte de govern amb EUiA-ICV i ERC.

«Marigó va ser vuit anys
alcalde i vuit més regidor pel
PSC»
Quan al 2007 va deixar l’Alcaldia, va ser diputat provincial,
etapa durant la qual va encarregar-se de la posada en marxa de
Dipsalut, l’Organisme Autònom
de Salut Pública de la Diputació
de Girona. En va ser president;

es va posar en marxa el 31 de
maig d’aquell mateix any. Entre
d’altres projectes innovadors
que va impulsar Josep Marigó
durant aquesta etapa, cal destacar Girona, territori cardioprotegit, comptant amb el suport
dels prestigiosos cardiòlegs, els
germans Brugada.

«A la Diputació de Girona
va posar en marxa Dipsalut,
l’Organisme Autònom de
Salut Pública»
Finalment, Josep Marigó i
Costa va ser alcalde del municipi durant el mandat del 2011
al 2015. Pel que fa al Partit dels
Socialistes de Catalunya, va ser
primer secretari de l’Agrupació
Local de Blanes, president de la
Federació del PSC a les comarques gironines i membre del
Consell Nacional del PSC.
PERFIL BIOGRÀFIC
Josep Marigó era del veïnat de Poblenou de Pineda de
Mar, on va néixer l’11 de març
de 1959. El seu pare treballava

la terra i la seva mare s’havia
traslladat des de Massanes per
servir en una casa, Cal Moliner
dels Bous. Als tres anys els seus
pares el van portar a estudiar
a l’Escola Pia de Calella, on va
finalitzar l’Educació General
Bàsica.
En els últims cursos d’EGB
estudiava i treballava en un taller mecànic fins que va venir a
Blanes a estudiar formació professional de metall. També va
estudiar mecànica i electricitat
de l’automòbil a Girona. Abans
de venir a viure a Blanes per casar-se l’any 1985 amb Dora Sarrión López, va col·laborar en diverses entitats culturals i socials
de Poblenou.
Un cop a Blanes, des del
primer moment va continuar
en aquest mateix sentit, implicant-se amb entitats i moviments juvenils de la vila, com
ara l’Esbarjo Parroquial, Rialles
o l’Associació de veïns del barri
del Control-Horta de la Perla,
on va residir durant uns quants
anys. El seu lligam amb Blanes a
nivell social, polític i familiar ha

Josep Marigó, el dia que va deixar l’ajuntament. Foto Yoyo

estat sempre molt intens, i va ser
aquí on van néixer els seus dos
fills, en Carles i l’Albert.
Després de deixar la política,
va tornar a treballar a l’institut
Lluís Companys de Tordera.

El PSC de Blanes ha fet una
carta d’homenatge i comiat a
Josep Marigó que es pot llegir
íntegre a la pàgina web: http://
w w w.radiomarina.com/2016/
josep-marigo-un-exemple/ yy
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Lloret treballa per potenciar l’oferta gastronòmica
LLORET DE MAR

Una quarantena de professionals del sector gastronòmic de
Lloret de Mar, entre restauradors,
hotelers, tècnics municipals i veïns, han participat en una jornada
a la seu de la Fundació Alícia situada al Món Sant Benet per treballar conjuntament l’estratègia
de potenciació de la destinació en
l’àmbit gastronòmic a curt i llarg
termini.
Aquest projecte, desenvolupat
per la Fundació Alícia i coordinat
per l’Associació de Bars i Restaurants de Lloret de Mar, el Gremi
d’Hostaleria de Lloret de Mar i
l’Ajuntament de Lloret de Mar
a través de Lloret Turisme, es va

iniciar al 2017 amb diferents fases que incloïen una investigació
documental, entrevistes i taules
de treball temàtiques i una anàlisi de la informació i conseqüent
detecció d’oportunitats de la qual
ha sorgit una proposta estratègica que avui la Fundació Alícia ha
presentat i debatut amb tots els
participants a la jornada.
A partir de les propostes que
van sortir durant les diferents
presentacions i taules de treball
que es van dur a terme i de les
conclusions que se’n van derivar,
l’equip de la Fundació Alícia definirà una estratègia final i un pla
d’accions específic que es desenvoluparà fins al 2022 i que han de

servir per impulsar el sector gastronòmic de Lloret de Mar en els
propers anys.
En paraules d’Elizabeth Keegan,
gerent de Lloret Turisme, “aquest
és un projecte estratègic per a Lloret de Mar que ha de servir com a
impuls per a la gastronomia i per
a posicionar-nos en aquest àmbit
a nivell internacional”. Per afegir,
“diferents estudis ens han demostrat que actualment l’oferta gastronòmica no és un factor de decisió
per als nostres visitants quan ens
escullen i és una realitat que pretenem canviar amb aquest projecte
que a la vegada ens ha de proporcionar una singularitat respecte a
altres destinacions.” yy

Jornada a la Fundació Alícia. Foto Aj. Lloret

La Marxa per la Pau reuneix per primera vegada
representants de totes les religions
BLANES

El director general d’Afers
Religiosos de la Generalitat de
Catalunya, Enric Vendrell, va
felicitar els participants per haver tingut la idea d’aplegar totes
les religions i haver-se afegit
a l’exemplar iniciativa, difícil
d’igualar arreu del país. Alhora,
va animar tothom a continuar
organitzant properes edicions
de la Marxa per la Pau comptant
amb tothom.

Per primera vegada en la
seva història, aquest any la Marxa per la Pau de Blanes ha aplegat representants de totes les comunitats religioses del municipi
o, si més no, de gairebé totes les
que s’hi van poder afegir. Fins
ara, les 18 edicions anteriors havien comptat amb participants
de les tres parròquies catòliques
i de l’Església Evangèlica Baptista. La darrera vegada en què
es va celebrar va ser el desembre
de 2016, ja que l’any passat ja no
es va organitzar.

«La proposta d’ampliar l’acte
a totes les religions ha sorgit
de la Taula Interreligiosa»

«Blanes ha acollit 19 Marxes
per la Pau»
La 19a Marxa per la Pau 2018,
que es va fer a principis de febrer,
va sumar participants de la Parròquia Ortodoxa Rumana, el
Centre Cristià FEAM, l’Església
Evangèlica de Filadèlfia i l’Assemblea de Déu Kinoia, a banda
de les tres parròquies catòliques
i l’Església Evangèlica Baptista,
impulsores de les 18 primeres

Aturada al carrer Raval. Foto Yoyo

edicions. La proposta d’ampliar
la participació perquè hi fossin
totes les creences va sorgir justament de la Taula Interreligiosa
de Blanes, que es torna a reunir
periòdicament amb caràcter permanent des de l’any passat.

L’alcalde de Blanes i regidor
d’Acció Social, Igualtat i Nova
Ciutadania, Mario Ros, acompanyat del director general d’Afers
Religiosos de la Generalitat de
Catalunya, Enric Vendrell, van
encapçalar la celebració, que es

va encetar a quarts de nou de
la nit al Passeig de Mar. En primer lloc el professor de religió
de l’Institut Serrallarga, Manel
Temprado, va recordar l’objectiu central de l’acte: promoure la
pau i la no violència.

L’alcalde, Mario Ros, va tancar l’acció reivindicativa agraint
Enric Vendrell la seva participació en l’acte de Blanes, lloant
la tasca que està exercint com a
director general per normalitzar el fet religiós a Catalunya.
D’altra banda, es va afegir a l’enhorabona expressada pel seu antecessor, sumant-se al desig que
sigui una iniciativa que perduri
en el temps. yy
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“Observadors del Mar. La teva mirada és el canvi”
BLANES

ens ofereixen dades de zones a les
quals no podem anar ens estan
oferint una visió molt més global
i això ens permet detectar problemes que desconeixíem. Gràcies a
aquestes dades, per exemple, hem
pogut establir els límits de distribució de l’alga invasora Caulerpa
cylindracea i conèixer l’evolució
de la invasió. Alhora, ens inspiren per fer nous estudis i plantejar experiments que augmentin el
coneixement que tenim de cada
cas”, afirma María García, investigadora del CEAB i col·laboradora del projecte d’Algues invasores
d’Observadors del Mar.

Meduses rares, peixos fora de
rang de distribució conegut, algues invasores que ocupen l’hàbitat d’espècies natives, microplàstics transportats per les onades
fins a les nostres platges… Aquestes són algunes de les imatges i
objectes que s’han pogut veure
a l’exposició “Observadores del
Mar. Tu mirada es el cambio”, des
de l’1 fins al 28 de febrer a la Biblioteca Comarcal de Blanes.

«Qualsevol ciutadà pot
contribuir a la investigació
marina, com mostra
l’exposició d’Observadors
del Mar»
El CEAB, com a coordinador
de l’àrea de la Costa Brava de la
plataforma de ciència ciutadana
marina observadorsdelmar.cat, ha
portat a la Biblioteca Comarcal de
Blanes l’exposició “Observadores
del Mar. Tu mirada es el cambio”.
La mostra reflexa la contribució
dels ciutadans a la investigació marina dels darrers sis anys i es converteix en un aparador d’aquesta
plataforma de ciència ciutadana en
la qual s’hi han sumat més de 1.600
ciutadans i més de 160 entitats.

La mostra s’ha pogut visitar a la Biblioteca Comarcal. Foto Yoyo

Pescadors, bussejadors, navegants, esportistes, habitants de
zones costaneres i escoles treballen conjuntament amb 80 investigadors de 14 institucions científiques i ja han recollit més de 8700
dades. L’exposició s’ha plantejat
de forma itinerant i pretén mostrar la col·laboració de ciutadans
i científics en la recerca marina i
l’efectivitat de la xarxa d’observatoris sentinella, nascuda al 2016
i formada per diferents entitats
lligades al mar, que col·labora en

Premis Recvll

Viatge a Prada de Conflent 1980. Fons Recvll (AMBL)
BLANES

El diumenge 11 de març es
lliurarà a Blanes una nova edició dels Premis Literaris Recvll.
Com cada any s’han convocat sis
gèneres: narració, poesia, teatre,
retrat literari, periodisme i conte
infantil.
El dissabte 10 de març, la vigília del lliurament dels guardons,
es representarà El Traspàs, d’Eloi
Falguera, guardonada amb el
Premi de Teatre Josep Ametller
en la darrera edició.
L’obra té com a punt de partida l’exili a França del president

Lluís Companys el febrer de 1939
i, per tant, planteja un cert paral·
lelisme amb l’actual context polític que es viu al país. La representació començarà a les 21h.
Com a activitat paral·lela, del
2 a l’11 de març es pot visitar a la
Sala Casa Oms una mostra que
repassa els viatges que s’organitzaven des de la Revista Recvll per
conèixer la història i geografia de
Catalunya. El primer es va fer al
1956 a la Costa Bava passant per
Sant Feliu, S’Agaró, Palamós, el
far de Sant Sebastià i Palamós. El
darrer va ser el 1980 a Prada de
Conflent. yy

el seguiment continuat d’alguns
fenòmens de canvi que s’estan observant al Mediterrani.
El CEAB manté des dels inicis
una forta implicació amb aquesta
plataforma de ciència ciutadana i
diversos investigadors del centre
lideren o participen activament en
projectes com el d’Algues invasores, Peixos mediterranis, Esponges
introduïdes, Deserts submarins i
Plàstic 0, projecte que també involucra les escoles en la recerca. Per

aquest motiu, després d’inaugurar-se a Barcelona i traslladar-se
a Granada, Roquetas de Mar, Almeria i Mallorca, ara l’exposició
ha visitat la vila de Blanes de la mà
del CEAB i amb el suport de la Biblioteca Comarcal de Blanes.
“Els investigadors ens hem de
centrar en unes zones concretes
que freqüentem molt, però no tenim ulls per tot i el mar és molt
gran. En canvi, de persones n’hi
ha a tot arreu. Quan els ciutadans

«Investigadors del CEAB són
responsables de diversos
projectes, com ara el de
Peixos mediterranis o el de
Deserts submarins»
La mostra ha estat dissenyada i organitzada per l’Institut de
Ciències del Mar (ICM-CSIC),
amb la col·laboració de l’Institut
d’Estudis Mediterranis (IMEDEA-UIB-CSIC) i del Centre
d’Estudis Avançats de Blanes
(CEAB-CSIC) i amb el suport de
la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). yy
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15è aniversari de la Biblioteca Comarcal
La Biblioteca té més de 72.000 documents i supera els 34.000 usuaris

tiques del VII Congrés Estatal de
Biblioteques Públiques al 2014.

BLANES

La Biblioteca Comarcal de
Blanes ha celebrat els seus primers 15 anys de vida amb activitats del Club de lectura i l’Hora
del conte; els Premis superlectors,
una visita animada i l’Acte institucional de commemoració.
Gemma Ciuró, directora de
l’equipament, calcula que, “la
Biblioteca Comarcal de Blanes
ha comptat amb més d’1 milió i
mig de visites. S’han fet prop de
725.000 préstecs (llibres, DVD, revistes, CD, diaris...), hi ha un total
de 34.702 usuaris i usuàries amb
carnet de la biblioteca i actualment
el servei allotja 72.843 documents
diferents. La majoria d’usuaris són
de Blanes però també passen per
aquestes instal·lacions veïns de
Malgrat de Mar i Tordera”.
Quan es va posar en marxa el
8 de febrer de 2003, va prendre el
relleu a la Biblioteca Municipal de
Blanes J.G. Junceda que havia estat
funcionant des de l’any 1971, allotjada a la Casa de la Cultura. La Biblioteca Comarcal va suposar un
cost de construcció de més de 500
milions de pessetes, finançades en
un 75% per la Generalitat i la Diputació de Girona a través del Pla

Aquell mateix any la Biblioteca Comarcal de Blanes va obtenir el primer premi de la modalitat B de la 5a edició del guardó
Fem cultura amb els colors de la
UNESCO (FCACU), una distinció
que va encarregar-se de lliurar el
mateix Federico Mayor Zaragoza,
secretari general de la UNESCO
del 1987 al 1999. Un any més tard,
al 2015, va obtenir el Premi Teresa Rovira a la Innovació Bibliotecària amb el projecte Biblioteca
Jove, cap a on caminem?.

Visita guiada i molt animada. Foto Yoyo

de Biblioteques, mentre que el 25%
restant va anar a càrrec de l’Ajuntament de Blanes.

ajuden els més petits a fer els deures”. També es treballa per ser una
“biblioteca inclusiva”.

Segons Ciuró, també fan arribar la lectura a les cases, l’hospital o la platja. Un dels projectes
que s’ha posat en marxa recentment, forma part del Pla Educatiu
d’Entorn, “joves de Secundària

PREMIS I DISTINCIONS
La tasca i implicació tant de
la directora, Gemma Ciuró, com
de l’equip de treballadores i treballadors de la Biblioteca Comar-

cal, li han suposat nombrosos
reconeixements al llarg dels anys.
Entre els més recents, cal recordar que l’any 2010 es va incorporar al Grup de Biblioteques Catalanes Associades a la UNESCO,
així com la inclusió del projecte
de préstec a domicili i als hospitals, anomenat De la Biblioteca a
Casa, a la secció de Bones Pràc-

El maig de l’any 2017 va rebre tres distincions per a sengles
projectes al Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals de
Catalunya (BBP) de la Federació
de Municipis de Catalunya i de
la Fundació Carles Pi i Sunyer
d’Estudis Autonòmics i Locals.
Els projectes són Biblioteca Jove;
Promocionem la cultura, fomentem la lectura, i De la Biblioteca
a casa. Per últim, el més recent
concedit l’any passat és el Premi
Maria Moliner d’animació a la
lectura amb el projecte de promoció de lectura infantil i juvenil
Bibliovacances. yy
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Els càmpings ampliats sense permís centren el
ple de l’ajuntament de Blanes
En el ple de febrer es va retre homenatge a Josep Marigó i Víctor Catalan va formalitzar la seva sortida del consistori

Minut de Silenci dedicat a Josep Marigó. Foto Aj. Blanes
BLANES

Blanes demana a l’ACA si amb
la normativa actual es poden legalitzar els càmpings que es van
ampliar sense permís anys enrere.
Paral·lelament, el consistori blanenc ha desestimat els recursos
presentats per les societats dels
càmpings Bella Terra i Blanc d’Eivissa contra les multes milionàries
que els van imposar fa uns mesos.
El ple ordinari de febrer també va
tenir dos noms propis: Josep Marigó i Víctor Catalan.
En el ple de febrer, seguit pels
propietaris i els treballadors, es va
obrir una porta a una possible solució als càmpings ampliats sense
llicència: preguntar a l’ACA si l’actuació es pot normalitzar. Segons
explicava la regidora d’Urbanisme
Pepa Celaya, “el Reglament Hidràulic, el Pla del Sistema Costaner
i el Pla de Gestió de Conca Fluvial,
que anys enrere no existien, obren
una via a la legalització. Si l’ACA
respon afirmativament, caldran 11
dels 21 vots del plenari per poder
incloure la regularització a l’aprovació provisional del POUM. La
inicial es va fer el novembre passat”.

per dels treballadors i va remarcar que, “encara que l’ACA digui
que la regularització és viable,
després caldrà aprovar-ho en ple”.
Sergio Atalaya, portaveu de Cs,
explicava que la resposta de l’ACA
condicionarà el futur, “si l’ACA diu
que no es pot regularitzar, el tema
s’ha acabat. Si l’informe és positiu,
caldrà posar-se a treballar per arribar a un acord i que hi hagi un
mínim d’11 vots del plenari”.
Àngel Canosa d’ERC, com
d’altres grups de l’oposició, va
explicar que fins ara, “els propietaris no s’han posat en contacte
amb nosaltres” i va assegurar que
la seva formació votaria Sí, a demanar l’informe de l’ACA.
Juanjo Navarro, del PDeCAT,
va lamentar que hagin passat sis
mesos abans de demanar l’informe, “fet que ha suposat molta engoixa pels treballadors”.
Per Víctor Catalan (ICVEUiA), per desencallar aquest
complex tema, “cal molt diàleg i

La Sala de Plens es va omplir de gom a gom mentre es parlava dels càmpings. Foto Yoyo

molt compromís de totes les parts
implicades si l’ACA obre la porta
a la legalització, una legalització
que en tot cas, hauria d’aprovar el
ple per majoria absoluta”.
La petició a l’ACA va comptar
amb 12 vots a favor: 4 del PSC a
l’equip de govern, 3 del PDeCAT
–un dels regidors, Quim Torrecillas, no va poder ser present per
motius de salut–, 2 d’ERC, 2 de
Ciutadans i 1 del PP.
Per la seva banda, ICV-EUiA,
Batega per Blanes i la CUP es van
abstenir, sumant 8 vots. La sessió
plenària també va tractar dos altres punts a l’ordre del dia relacionats amb aquesta mateixa qüestió.
Es tractava dels recursos presentats pel Càmping Bella Terra i el
Càmping Blanc d’Eivissa contra
els acords de ple de l’any passat
que els sancionaven. En tots dos
casos, l’Ajuntament de Blanes va
rebutjar els recursos presentats.
La proposta de l’equip de govern
de desestimar els dos recursos la
van recolzar tots els grups polítics
municipals per unanimitat.

JOSEP MARIGÓ
Tot just abans que comencés
la sessió el batlle de Blanes, Mario Ros, va demanar a tots els
assistents mantenir un minut de
silenci en memòria de l’exalcalde Josep Marigó, que havia mort
feia deu dies. Els 21 regidors i
regidores i el públic assistent es
van posar dempeus per mantenir
un emocionat i respectuós silenci, trencat tan sols pels aplaudiments que van sonar en acabar.
Mario Ros va recordar el seu
predecessor: “Si bé encara sóc
un alcalde relativament novell,
he copsat perfectament la gran
responsabilitat que comporta
aquest càrrec. Josep Marigó va
ser una persona bona i honesta
que va dedicar molts anys de la
seva vida a treballar per millorar Blanes. Crec de tot cor que
va afrontar l’engrescadora, però
també feixuga tasca de ser alcalde, pensant sempre en la millor
manera possible de resoldre els
difícils reptes que se li van plantejar, sobretot durant el seu dar-

Salvador Tordera, del PPC, va
recordar que “el nou POUM no
inclou noves zones de càmping. Si
no es regularitzen aquest terreny,
perdem el 20% de places i 90 treballadors es poden quedar sense
feina. Nosaltres som favorables a la
regularització”.
Joan Rota de la CUP, formació
que no està a favor de la legalització ni el nou POUM que s’està
tramitant, va destacar el paper
dels treballadors per intentar trobar sortides al conflicte.
Jordi Urgell, de Batega per
Blanes, també va destacar el pa-

Víctor Catalan es va voler fotografiar amb tots els regidors després de rebre la Font Gòtica. Foto Yoyo

rer mandat. Gràcies i fins sempre!”
VÍCTOR CATALAN
Víctor Catalan ha deixat
l’Ajuntament de Blanes recordant
una frase que l’ha acompanyat
tot aquest temps “No oblidem
mai qui som i què fem aquí”. En
aquest sentit, en el seu escrit de
comiat, explicava: “crec i defenso
que tothom és important, però
que ningú no és imprescindible, i
quan un dia no puguem fer allò
pel qual vam ser votats i vam
prendre l’acta, hem de deixar pas.
Per això agraeixo i agrairé sempre l’oportunitat que em va donar
la família d’ICV-EUiA, als quals
espero haver servit i representat
dignament. No desaparec. Em
teniu a disposar pel que faci falta
i quan calgui (...) Gràcies a tots,
disculpes, i una abraçada. Ens veiem als carrers”.
El ja exregidor d’IVC-EUiA,
va entrar a l’Ajuntament quan tenia 20 anys i n’hi ha estat set. El
moment més emotiu del comiat
va ser quan va recordar els amics
i la família, “a qui ha robat moltes
hores”. Catalan també va tenir un
record per a Josep Marigó, “que
els primers anys em deia el nen”,
i per a Joan Salmeron, el cap de
llista de la coalició, “en aquest cas
em deia el niñato”.
Joan Salmeron, company de
grup durant tot aquest temps, va
recordar el dia que Víctor Catalan va anar a la seu del partit a
presentar un projecte de tramvia
entre Palafolls-Blanes i Lloret,
que havia desenvolupat quan estudiava batxillerat al Serrallarga,
“per a mi ha estat com un fill, amb
estones molt bones i d’altres de
complicades”. yy
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Els pensionistes surten al carrer
LLORET DE MAR / BLANES

Els pensionistes fa temps que
estan en peu de guerra. Les pensions pugen un 0’25% i el cost de la
vida s’incrementa molt més. Els dijous 22 de febrer hi va haver mobilitzacions arreu de l’Estat. A Lloret
de Mar hi va haver una manifestació, i a Blanes, una concentració a
les portes de l’ajuntament abans de
començar el ple ordinari del mes.
Paral·lelament s’està fent una recollida de signatures contra el que
consideren “injust i aberrant”.
El secretari general de la UGT
a la demarcació a Girona, Xavier
Casas, ha qualificat l’increment
de les pensions d’autèntica burla, tenint en compte que l’IPC
va tancar l’any amb una pujada
de l’1,4%. Casas ha acusat el govern espanyol de robar fins a 23
milions d’euros (MEUR) als pensionistes gironins i d’abocar-los
a “l’empobriment”. Casas ha ex-

Concentració a Blanes. Foto Yoyo

plicat que els seus afiliats que són
pensionistes estan retornant les
cartes que l’Estat ha enviat per
explicar l’augment. “Un increment que arriba a la fotesa de 2
euros; n‘estem farts”, ha dit Casas.
Els pensionistes asseguren

Plaça Pere Torrent. Foto M.A. Comas

que la seva és “una lluita contínua” i que no deixaran de reclamar a la ministra d’Ocupació,
Fátima Báñez, un increment més
proporcionat. “Reivindiquem allò
que és just; som grans però no
tontos o estúpids”, ha assegurat la
portaveu de l’executiva de pensio-

nistes jubilats de CCOO a Girona,
Carme Bosch.
“La ministra ens va presentar
l’increment del 0,25% com si ens
donessin un gran regal, però en
realitat suposa una pèrdua de poder adquisitiu gravíssima”, hi ha

afegit Bosch. “Ens han buidat la
caixa de les pensions i a sobre, per
pagar-nos l’extra de Nadal han
demanat un préstec i serem nosaltres qui haurem d’assumir-ne
els interessos”, ha subratllat la
portaveu de CCOO. Més informació a la pàgina 14. yy

Nova temporada del Cineclub Adler
LLORET DE MAR

El dijous 22 de febrer el Cineclub Adler va projectar “Handia”,
el drama històric guanyador de
10 Premis Goya. La premiada
pel·lícula basca sobre el Gegant
d’Altzo és obra d’Aitor Arregi i
Jon Garaño, el tàndem responsable de Loreak, un altre èxit recent
del cinema basc.
Handia era la segona pel·lícula
d’aquesta temporada que ha programat el cineclub lloretenc, després que el passat 8 de febrer projectés Brava, de Roser Aguilar. Cal
remarcar que Brava, formava part
del cicle “Cinema i dona”, activitat
que l‘entitat ha coorganitzat amb
l’Associació de Dones l’Aurora.

Les projeccions d’aquesta
temporada tenen lloc cada quinze
dies, al teatre municipal a les 21
hores.
- 8 de març: En cuerpo y alma (Ildikó Enyedi, 2017)
- 22 de març: 120 pulsaciones por
minuto (Robin Campillo, 2017)
- 5 d’abril: Loving Vincent (Dorota Kobiela i Hugh Welchman,
2017)
- 19 d’abril: Stefan Zweig: Adiós a
Europa (Maria Schrader, 2016)
- 26 d’abril: Pina (Wim Wenders,
2011) – projecció coorganitzada

amb el Teatre de Lloret amb motiu del Dia Mundial de la Dansa
Joan Moret, president de l’entitat, remarca que “l’aposta pel
cinema europeu és total” i explica
que han fet la tria “sense renunciar
a la programació de títols atractius
però tampoc a la voluntat de descoberta d’un cinema que d’altra
manera no arribaria a Lloret”.
“El 2017 hem aplegat un total
de 1588 espectadors. Més que cap
altre any”, remarca Moret.
“Amb 69 espectadors per sessió, podem dir orgullosos que estem per sobre de la mitjana de tot
Catalunya”, afegeix. I explica que,

Imatge de ‘120 pulsaciones por minuto’

seguint la iniciativa d’altres cineclubs, enguany donaran el premi

del públic a la pel·lícula més ben
valorada pels socis de l‘entitat. yy
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El Teatre de Lloret recupera Blanes a l’Any
La Bella Dolores
Aureli Capmany
LLORET DE MAR

El Teatre de Lloret ha començat a treballar en la posada en escena de La Bella Dolores, una sarsuela amb llibret de Joan Baptista Bernat i Esteve Fàbregas, i musicada
per Melcior Montero. La sarsuela
és una estampa vuitcentista de la
marina mercant de Lloret de Mar
que es va estrenar el 25 de març de
l’any 1944.

de Josep Bernat i direcció musical
de Xavier Albertí. Des de llavors,
no s’ha tornat a portar als escenaris. Ara, han iniciat els tràmits per
tornar-la a escenificar. Serà la tardor del 2018, tres mesos abans que
se celebri el 75 aniversari de la seva
estrena. La nova posada en escena
serà sota la direcció artística de
l’actor gironí Martí Peraferrer, i la
direcció musical de Joan Casas.

L’any 1999 es va tornar a portar
a escena sota la direcció artística

El regidor de Cultura, Albert
Robert, s’ha mostrat molt satisfet

Primera representació l’any 1944 en una imatge de l’Arxiu Municipal de Lloret

per l’inici del projecte, “després
de vint anys, hi ha molts lloretencs que no l’han vista mai, sobretot escolars de Lloret, i portar-la de nou a l’escenari permet
que coneguem les nostres arrels i
el nostre passat”.
El primer tastet de La Bella
Dolores, es podrà veure el diumenge 17 de juny a la plaça de
la Vila. S’ha programat una breu
actuació que clourà la Fira dels
Indianos 2018. yy

Logo de l’Any Aureli Capmany
BLANES

Un dels monuments més reconeguts i immortalitzat en instantànies amb què compta Blanes ha
estat escollit pel Departament de
Cultura de la Generalitat perquè
formi part de la imatge institucional de l’Any Aureli Capmany, que
es commemora aquest 2018. Es
tracta del Monument al Sardanista,
instal·lat a un dels indrets més visitats del municipi: el passeig de Mar.
El logotip institucional està
dissenyat a partir d’un fragment
de l’escultura, obra de l’artista
blanenc Quico Ros i Portas. La
imatge que s’ha triat per representar la commemoració dels

150 anys del naixement d’Aureli
Capmany vol transmetre la idea
del ball i moviment, donada la
importància que tenen les danses
tradicionals en la seva obra.

«Un fragment del monument
al Sardanista forma part
del logo»
La declaració del govern català de l’Any Aureli Capmany com
a commemoració oficial del 2018
s’ha marcat l’objectiu de difondre
la seva figura i, alhora, donar reconeixement públic a la seva tasca
en el món de la cultura popular
nacional. yy
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Pensions dignes Presenten les Obreres de
Santa Cristina 2018
LLORET DE MAR

Com marca la tradició, la presentació de les Obreres de Santa
Cristina 2018 es va fer el segon
diumenge de Quaresma en el decurs de l’Aplec dels Perdons.
Enguany les quatre obreres són:

Lectura del manifest institucional. Foto Yoyo
LLORET DE MAR

Set dels vuit grups municipals
de Lloret de Mar han signat una
declaració institucional a favor
de les pensions dignes. Es tracta
dels grups municipals PDeCAT,
Millor, PSC, ERC, ICV, En Lloret Si Se Puede i el Regidor no
adscrit, i s’ha fet a iniciativa dels
pensionistes i jubilats de CCOO,
UGT i la Plataforma Unitària de
la Gent Gran de Catalunya.
Entre d’altres coses, en el manifest es reclama que es recuperi
l’índex de revalorització, hi hagi
una Renda Mínima estatal, la llui-

ta contra la desigualtat i la pobresa
sigui prioritària i que el govern
espanyol adopti mesures eficaces
contra la pobresa energètica.
La lectura i signatura del
manifest es va fer el dilluns 5 de
març a la tarda, poc abans de començar la sessió plenària.
Abans de l’acte realitzat a la
sala de plens, hi va haver una
concentració ciutadana a les portes de l’ajuntament reclamant
unes pensions dignes, la segona
en pocs dies. yy

les noves obreres. Sardanes a càrrec de la Cobla Principal d’Olot
-al matí a la plaça del Pi i a la tarda a l’esplanada davant del monument a l’Obrera-, i dinar popular
preparat pel Xino-Xano.
Les quatre noves obreres te-

nen al seu davant un any ple d’activitats. El punt culminant serà el
24 de juliol, diada de Santa Cristina, amb la processó marítima
a Santa Cristina i diversos actes
a l’ermita; i a la tarda, seran les
protagonistes del Ball de Plaça o
Dansa de Ses Almorratxes. yy

Primera obrera:
LAIA MIRANDA LLOVERAS
Segona obrera:
MÒNICA PALAU EXPÒSITO
Tercera obrera:
ANNA BÀBIO GUILLEM
Quarta obrera:
CRISTINA IBORRA REGUERA
Han substituït en el càrrec:
Mar Cassany, Laia Clos, Marina
Garcia i Ariadna Saladrigas, les
Obreres 2017. Les noies han de tenir de 16 a 22 anys i fer una carta
a l’Obreria, argumentant el seu
desig de ser Obrera.
Al llarg de la jornada hi va haver una caminada fins a l’ermita,
amb parada als Jardins de Santa
Clotilde. Missa amb cant dels
Goigs a la Santa i veneració de “Sa
Relíquia”. Presa de possessió de

Les obreres, els obrers i les autoritats. Foto M.A. Comas
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Blanes dona visibilitat al col·lectiu transsexual
BLANES

Blanes ha pintat un banc amb
els colors de la bandera que representa el col·lectiu transsexual.
El banc s’ha instal·lat en un
dels indrets del municipi més
freqüentats per blanencs i blanenques, ja que està situat davant
de l’Ambulatori de Mas Enlaire,
al carrer Sebastià Llorens. Per
fer realitat aquesta iniciativa,
s’ha comptat amb el suport de
Chrysallis, una associació de famílies de menors transsexuals a
nivell estatal creada el juliol de
2013 i que, des de finals de novembre del 2017, compta amb una
delegació a Catalunya.
L’entitat ha fet el subministrament de la pintura necessària, i les Brigades Municipals
de l’Ajuntament de Blanes han
pintat el banc i se n’han encar-

regat de substituir el que hi havia
en aquest indret. Es tracta d’una
campanya anomenada Bancs per
la Diversitat, endegada amb l’objectiu de donar més visibilitat a
la diversitat, respectar i normalitzar la lliure identitat de gènere
de qualsevol persona.
Fins ara, a comarques gironines tan sols hi havia una altra
població que acollia un Banc per
la Diversitat: Caldes de Malavella.
La idea d’instal·lar un Banc
per la Diversitat de Chrysallis
a Blanes la va aportar la regidora del consistori blanenc Marian Anguita, qui precisament va
defensar la moció aprovada amb
la unanimitat de totes les forces
polítiques al ple municipal del
26 de maig de 2016. La proposta
d’acord declara Blanes com a poble respectuós amb la diversitat

sexual i amb la realitat LGTBI, i
contrari a la discriminació de les
persones per raó de la seva orientació i/o identitat sexual.
D’altra banda, també incloïa
altres qüestions.
Una d’elles és que, des de
llavors, es fa onejar la bandera
de l’arc de Sant Martí a la façana principal de l’Ajuntament
de Blanes en dues ocasions més
respecte l’única vegada que es
feia amb anterioritat. Abans de
l’aprovació d’aquesta moció, la
bandera onejava el 28 de juny,
Dia Internacional de l’Orgull
LGTBI. Ara, també ho fa el 17 de
maig, Dia Internacional contra
l’Homofòbia i la Transfòbia, així
com el 24 d’octubre, Dia Internacional a favor de la despatologització de la transsexualitat com a
malaltia mental. yy

El banc per la diversitat és al carrer Sebastià Llorens. Foto Aj. Blanes

Blanda arriba a la vintena edició
riorment publiquen les serves
recerques”.
Des de l’Arxiu, “i sempre
que la societat ho demani, estem
disposats a seguir endavant en
aquest projecte”, apunta Reyes.

Autors de les recerques. Foto Yoyo
BLANES

Blanda, la revista de l’Arxiu Municipal, ha arribat a la 20a edició.
Segons Toni Reyes, arxiver
municipal, Blanda, és un pro-

ducte fet per molta gent, “d’una
banda, el personal de l’Arxiu de
l’altra, els polítics que aproven
tirar el projecte endavant i la
tercera, igual d’important, els
col·laboradors que fan i poste-

Aquest espai està disponible
per a la vostra empresa
Tel. 972 33 45 00

Juan Carlos Baeza repassa la trajectòria pictòrica d’Antoni Calderó; i Aitor Roger descobreix
anècdotes poc conegudes al voltant de l’ermita de Sant Joan i els
seus aplecs.

En el número d’enguany hi
destaquen les Biografies, “es parla
del doctor Brunet (Blanes, 18971977) en un article de Joan Adell i
de Joan Cruells (Esbart Ruyra) en
un treball del recentment traspassat, Ramon Freixenet”.

Albert Ros descriu els darrers
arts de platja; Elisa Sola dels 30
anys del servei de normalització lingüística que dirigeix ella
mateixa, i Maria Àngela Sagrera
proposa un viatge fins a Cuba a
través de la història del seu parent de Can Dausà.

En altres recerques, Juli Baca,
parla sobre la vida de pagès a
Mas Llorens, explicada fa uns
anys per Josep Llorens Telarroja;

En l’anterior edició es va fer
un homenatge pòstum al pintor
blanenc Joan Padern -mort al
2016-, publicant una aquarel·la

seva en la portada. Ara, en la número 20, es reprodueix una imatge feta pel seu germà, el fotògraf
Josep Maria Padern.
Amb motiu d’aquestes dues
primeres dècades de vida, l’Arxiu Municipal ha fet l’indexat,
per ordre alfabètic dels seus autors, dels 387 treballs que han
format part del Blanda des del
número 0 fins al 20. Al llarg de
la història, més de 140 persones
han publicat els seus treballs,
alguns de manera puntual i d’altres, pràcticament cada any.
La tirada és de 500 exemplars i el preu de venda al públic,
10 euros. yy
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CUINA
MEDITERRÀNIA
ALBA
C. Josep Trueta, 9
972 335 567 - BLANES

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

ALCE BAR
Av. Vila de Tossa, 51
972 371 107 - LLORET DE MAR
ALMIRALL
Pg. Agustí Font, 20
972 363 393 - LLORET DE MAR
AMÈRICA
Av. Amèrica, 32
972 366 417 - LLORET DE MAR
B&B
C. Canigó, 69
972 109 233 - BLANES
BARBAT FRANKFURT
C. Ses Falques, 10
972 348 106 - BLANES
BISTROT DE TOT
C. Forn, 16
633 321 509 - BLANES
BODEGA D‘ARTE
C. Enric Morera, 1
972 334 790 - BLANES
BODEGA MANOLO
C. Oliva, 94
972 366 943 - LLORET DE MAR
BON APPETIT
C. Canonge Domènech, 4
972 906 079 - LLORET DE MAR
BONA VISTA
C. Valldolig, 2
972 334 992 - BLANES
BUGGY
Pg. Pau Casals, 49
972 336 064 - BLANES
CA LA LUCI
Pl. Catalunya, 12
872 507 006 - BLANES

LA RUEDA
C. Alambra, 14
872 219 682 - BLANES

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

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

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

LA VACA ECHADA
C. St.Romà, 9
972 364 860 - LLORET DE MAR

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

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

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

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

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

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

CALA TREUMAL
Cala Treumal
972 191230 - BLANES

NOVES BRASES
Av. de Vidreres, 93
972 362 026 - LLORET DE MAR

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

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

CAN QUICU
Av. d’Amèrica, s/n
972 368 051 - LLORET DE MAR
CAN SETMANES
C. Antiga, 26 - 972 330 011- BLANES

CANCÚN
Av. Mediterrani, 9
972 351 397 - BLANES

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

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

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

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

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

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

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

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

MAR VENT
C. Mercè Rodoreda, 3
BLANES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PLANIOL
C. Doménech Carles,17
972 369 342 - LLORET DE MAR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SALINAS
Pl. Catalunya,18
972 33 12 64 - BLANES

LA BALMA
C. Esperança,11
972 33 87 48 - BLANES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ESPAI RESERVAT PEL
SEU ESTABLIMENT

972 33 45 00
23 € al mes

DIRECTORI GASTRONÒMIC - LA MARINA 17

MARÇ DE 2018
NOU MOISÉS
Ctra. Accès Costa Brava, 128
972 335 199 - BLANES

BACCHIO
C. Theolongo Bacchio, 13
972 334 427 - BLANES

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

NOVO
C. Bellaire, 2
675 972 853 - BLANES

BAHIA
Pg. Cortils i Vieta, 21
972 331 398 - BLANES

EL JARDÍ
C. Conill i Sala,22
972 366 882 - LLORET DE MAR

P DE PA
C. Narcis Macià i Doménech
872 022 060 - LLORET DE MAR

BAR VÍCTOR
Pl. Mil·lenari, 1
605 991 630 - LLORET DE MAR

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

PANZEROTTI CAFÈ
Pg. Jacint Verdaguer, 21
972 365 154 - LLORET DE MAR

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

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

RÍO
C. Barcelona, 4 - BLANES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CA L’ESPÍ
Arnau Gatell, 5 BLANES
647 90 33 08

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

CAFÈ ACCIÓ BOCATERIA
Ctra. de Malgrat, 7 Local 1
972 092 768 - BLANES

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

CAFÈ BISTRÓ
C. Josep Tarradellas
972 364 764 - LLORET DE MAR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LA MARTINA
C. Riu de la Plata, 56
631 345 909 - LLORET DE MAR

NIT I COCTELERIA

CASAS COLGADAS CUENCA
Av. Vidreres, 136
LLORET DE MAR

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

ANCLA
Valentí Almirall, 15
616 680 113 - LLORET DE MAR

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

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

BONAVISTA
Pg. Jacint Verdaguer, 3
972 363 955 - LLORET DE MAR

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

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

CARMEN’S
Av. Camprodon i Arrieta, 24
972 366 344 - LLORET DE MAR

COLÓN
C. Colom, 21
972 353 574 - BLANES

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

DELICUS LOUNGE BAR
Av. Vila de Tossa, 51
605 929 828 - LLORET DE MAR

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

LAS REGIONES
Av. les Regions, 12
972 362 090 - LLORET DE MAR

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

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

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

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

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

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

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

DE LA VILA
C. de la Vila, 22
972 361 227 - LLORET DE MAR

MT FACTORY
C. Mas Enlaire, 19
972 115 637 - BLANES

LA TROBADA
C. Josep Tarradellas, 1
653 895 379 - LLORET DE MAR

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

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

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

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

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

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

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

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

MAR DE COPES
Av. del Mediterrani, 24 · BLANES

OPEN CAFÈ I BAR
C. Canigó
972 357 417 - BLANES
Tapes Andaluses

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
BOCATERIA XIRINGU
Av. Mediterrani, 5
620 029 267 - BLANES
CA L’ESPÍ
C. Arnau Gatell, 5
647 903 308 - BLANES
CAN CARBÓ
Pl. Lluís Companys, 4
972 371 575 - LLORET DE MAR
CASA PACO
C. Ausias March, 10
972 364 176 - LLORET DE MAR
EL CELLER DE VENÈCIA
C. Venècia, 49
972 371 694 - LLORET DE MAR
EL MONCAYO
C. Valentí Almirall, 1
972 371 178 - LLORET DE MAR

GIRONA
C. Girona, 4
972 369 919 - LLORET DE MAR
LA CATA
C. Canigó, 67
972 334 903 - BLANES
LA COJA
C. Sant Tomás, 11
972 367 499 - LLORET DE MAR
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

PA I VI
C. Hospital, 6
656 390 852 - BLANES
SA XARXA
C. Sènia del Barral, 14
972 364 115 - LLORET DE MAR
SERCA
Av. Vidreres, 50
972 363 030 - LLORET DE MAR
TAVERNA DE N‘ESTEVE
C. Hospital, 7
972 350 026 - BLANES
TONI
C. Girona, 20
972 365 844 - LLORET DE MAR
VA DE CATAS
Pg. Pau Casals, 43
972 348 172 - BLANES
VA DE TAPES
C. De l’Oliva, 72
628 247 720 - LLORET DE MAR
VINTAGE
C. Olivers, 2
650 141 323 - BLANES
22 CATORZA
Av. Passapera, 11
972 372 010 - LLORET DE MAR

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
AROMES
C. Jaume Ferrer, 10 BLANES
634 54 60 51
ARRIETA 32
C. 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

ESPAI RESERVAT PEL
SEU ESTABLIMENT

972 33 45 00
23 € al mes

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
YUPPI BAR
C/ Ca la Guidó, 4
606 21 37 86 - BLANES
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NOU MONTECARLO
Av. Mediterrani, 18
670 581 207 - BLANES

DOLCE VITA
C. Josep Trueta, 8
972 334 792 - BLANES

CANTINA MEXICANA PANXOS
Av. Mistral, 14
972 36 36 70 - LLORET DE MAR

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

DON PRIMO
Pg. Mestrança, 89
972 351 205 - BLANES

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

S’ONA MUSIC
Av. Europa - BLANES

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

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

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

EUROPA KEBAB
C. Olivers, 13
BLANES

MENJAR PER
EMPORTAR I RÀPID
BOSCO PIZZA
C. Tapioles, 17
872 094 821 - BLANES
BURGER KING
Ctra. Accés C. Brava, 150
972 348181 - BLANES
CARPI PIZZA
Pg. de la Marina, 26
972 336 661 - BLANES
FRANKFURT
Pg. de la Marina, 24
931 613 103 - BLANES
LA NOSTRA VENDETTA
Av. Europa, cantonada ctra. de Malgrat
972 332 879 - BLANES
A domicili des de 6

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

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

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

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

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

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

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

INDIAN TANDOORI RESTAURANT
C. Riera, 48
972 364 036 - LLORET DE MAR

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

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

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

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

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

KEBAB ISTANBUL
C. Josep Trueta, 9 - BLANES

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

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

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

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

VIENA
Av. Europa, 44
972 338 781 - BLANES

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
REST. DIVERSO
Carrer Domènech Carles, 2
972 11 46 60 - LLORET DE MAR

PIZZERIES
ANNA, PIZZERIA
C. Anselm Clavé, 10
972 362 908 - LLORET DE MAR
BONA PIZZA
Av. Vila de Madrid, 30
972 338 689 - BLANES
DA PAULO LOUNGE TRATTORIA
Av. Camprodon I Arrieta, 36
972 373 140 - LLORET DE MAR
DE SALVATORE
C. Olivers, 11
BLANES
DI NAPOLI
Pg. de Camprodon i Arrieta, 38,
972 364 475 - LLORET DE MAR

SAFARI
Av. Joan Llaverias, 45-47
972 362 984 - LLORET DE MAR
TOSCANA
Av. Europa, 43
972 355 566 - BLANES
MEETING
Av. Amèrica, 20
872 21 18 87 - LLORET DE MAR

MENJARS
EXÒTICS
ÀSIA WOK
Av. Vila de Madrid, 6
972 332 505 - 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
MARATHON
Pg. Cortils i Vieta,10
625 691 261 - BLANES
MC ALISTER
C. Just Marlès, 23
972 364 314 - LLORET DE MAR
MEXICANITO
C. Hospital, 9
972 333 757 - BLANES
MILANO
Pg. Jacint Verdaguer, 17
972 367 877 - LLORET DE MAR
NATSUMI LLORET
C. Sènia del Barral, 26
610 928 614 - LLORET DE MAR
NATSUMI BLANES
Ctra. Malgrat, 7
666 685 144 - BLANES
PALAU D’ORIENT
Av. Estació, 29 A
972 351 495 - BLANES
QIAN SUSHI
Pg. Cortils i Vieta, 24
972 090 421 - BLANES
WOK COSTA BRAVA
Ctra. Accés C. Brava, 128
972 338 675 - BLANES

CUINA D’AUTOR
FREU
Av. Vila de Tossa, 27
972 369 326 - LLORET DE MAR
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
REST. EL TÚNEL
C. NarcÍs Fors, 34
647 95 84 01 - LLORET DE MAR

REST. ST. PERE DEL BOSC
Paratge de St. Pere del bosc S/N
972 361248 - LLORET DE MAR
SA LOLA
Av. Catalunya, 36
972 355 219 - BLANES
SANTA MARTA
Platja de Santa Cristina
972 364 904 - LLORET DE MAR
SENTITS LOUNGE RESTAURANT
C. Mercè Rodoreda, 1
872 211 693 - BLANES
SÍBARIS
Esplanada del Port, 11
972 332 948 - BLANES
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Quatre detinguts i 1.200 plantes de marihuana
LLORET DE MAR

El migdia del 30 de gener diverses patrulles dels mossos que
estaven fent tasques de seguretat
ciutadana a Lloret de Mar van
tenir coneixement que en una
casa del carrer Saturn possiblement hi hauria una plantació de
marihuana i a més el comptador
de la llum podria presentar manipulacions en l’escomesa.
Quan les patrulles van arribar al lloc dels fets van veure
com quatre persones s’estaven
emportant diverses plantes de
marihuana ja tallades, sota el
braç i diversos estris de cultiu.
Els mossos van interceptar, identificar i detenir tres dels homes
que pretenien fugir. Un d’ells va
ser detingut quan fugia direcció
un immoble del costat.
Fent les comprovacions pertinents, els agents van veure com

una casa del mateix carrer tenia
totes les portes, finestres i persianes tancades, i en un dels balcons
hi havia roba estirada al terra per
intentar evitar la propagació i
sortida d’olors.
A mitja tarda, en una vigilància de les finques, els mossos
van detenir el quart fugitiu quan
sortia del jardí d’una de les cases.
L’endemà, i d’acord amb el
corresponent manament judicial, la unitat d’investigació de
la comissaria de Blanes va dur
a terme dues entrades i perquisició als domicilis i vam localitzar 1.017 plantes de marihuana,
221 plantes tallades, multitud
de cabdells de marihuana, 14
ventiladors, 88 bombetes amb
transformador, 9 aires condicionats, 6 caixes de filtres i 400
testos amb terra però amb la tija
de la planta tallada. yy

Una de les plantacions localitzades. Foto Mossos d’Esquadra

Vuit quilos de marihuana en
un cotxe

Droga confiscada. Foto Aj. Blanes
BLANES

La Policia Local de Blanes deté
dos homes per portar més de vuit
quilos de marihuana amagats en
una bossa dins del cotxe.

«La droga estava amagada
en una bossa a l’interior del
cotxe»
Les detencions es van produir
quan els dos homes circulaven
per la carretera que connecta
Blanes amb Tordera. Els agents

«Els dos detinguts són
d’origen serbi»
havien instal·lat un control rutinari en una de les rotondes que
hi ha a la sortida de la localitat,
quan el cotxe dels arrestats va
fer una maniobra estranya que
va fer sospitar la policia, que els
va fer aturar. En inspeccionar el
vehicle van notar una forta olor
de marihuana provinent d’una
bossa d’esport que estava amagada, i que a dins hi portava tres

paquets termosegellats de plàstic
per intentar evitar l’olor.
Un cop els agents els van
obrir van comprovar que a dins
hi havia 8,2 quilos de cogullons
de marihuana nets. Davant
d’aquesta circumstància, la Policia Local de Blanes ha procedit
a la detenció dels dos homes de
30 i 39 anys, d’origen serbi i que
no són veïns del municipi. Se’ls
acusa d‘un delicte contra la salut pública. Els cas ha passat als
Mossos d’Esquadra. yy
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Promoció turística Dia d’Andalusia
LLORET DE MAR

Lloret de Mar intensifica
durant els mesos d’hivern les
campanyes de promoció arreu
d’Europa. Entre les que s’han
fet darrerament hi ha hagut la
promoció de l’oferta ciclista de
Lloret a la London Bike Show de

Londres i a Castelló de la Plana.
Lloret de Mar, a través de Lloret Turisme, ha participat a l’European Cities Marketing Spring
Meeting que s’ha celebrat a la
capital islandesa de Reykjavík. yy

European Cities Marketing Spring Meeting. Foto Lloret Turisme

Botiga al carrer
BLANES

Els Botiguers de Blanes centre (ABBC) i l’Ajuntament, han
organitzat dues jornades de la
Botiga al carrer coincidint amb
l’inici del mes de març. La primera s’ha fet el dissabte dia tres.

Botiga al carrer del 3 de març. Foto Yoyo

La segona està programada pel
dissabte 10.
Com a cada edició de la Botiga al carrer es pot triar i remenar
entre un ampli ventall de productes a preus molts rebaixats. yy

BLANES

Els municipis de Blanes i Ardales (Málaga) han aprofitat el
Dia d’Andalusia per reforçar els
seus lligams.
La Sala de Plens va ser l’escenari escollit per fer la presentació
del llibre escrit per Salvador Pendón Muñoz, exalcalde de la localitat malaguenya, i també expresident de la Diputació de Málaga.
Presentat amb l’eloqüent títol de
La palabra es mi camino, qui es va
encarregar de donar la benvinguda i introduir el més destacat del
treball que signa Pendón va ser
l’alcalde de Blanes, Mario Ros.
També hi havia l’alcaldessa d’Ar-

dales, María del Mar González.
La palabra es mi camino ha estat la darrera incursió literària de
Salvador Pendon, un treball que
l’alcalde de Blanes va presentar
com un llibre vital, on la poesia i
la prosa flueixen com ho fa el cante amb la guitarra.
La celebració del Dia d’Andalusia es va vestir de música amb
la vibrant actuació que va oferir al
Teatre de Blanes la cantant malaguenya Virginia Gámez. Acompanyada al piano per Javier Tapia,
i a la guitarra per Andrés Cansino, l’artista va presentar l’espectacle titulat Baúl.

Actuació de Virginia Gámez. Aj. Blanes

La commemoració es va completar amb un dinar de germanor i
un esmorzar típic andalús al local
de l’Associación Andaluza d’Ardaleños y Amigos de Ardales. yy

La Marató de TV3 estarà
dedicada al càncer
CATALUNYA

El càncer és la primera causa
de mort entre els homes i la segona entre les dones. A més, la taxa
d‘incidència del càncer és molt
alta entre la població, ja que es
calcula que al llarg de la seva vida,
afectarà un de cada dos homes i
una de cada tres dones.
Segons el Departament de Salut, els casos d‘aquesta malaltia
creixeran fins el 2025 per l‘envelliment de la població, tot i que es
preveuen que la incidència es redueixi posteriorment gràcies a les
campanyes d‘educació en salut, ja
que segons els experts, el 40% dels
casos es podrien prevenir amb
uns hàbits de vida saludables,
com fer exercici, seguir una dieta equilibrada, controlar el pes,
limitar el consum d’alcohol i abstenir-se de fumar, entre d’altres.

La Marató del 2017 es va dedicar a les malalties infeccioses.
Quan es va acabar el programa
especial del 17 de desembre,
s’havien recollit 7’2 MEUR.
Fins el 31 de març encara es poden fer aportacions.
La Marató de TV3 fa molts

Final de la Marató 2016. Foto TV3

anys que ha esdevingut un veritable fenomen social i entitats i persones d’arreu del país
organitzen actes per a recollir
diners. Altres programes similars que organitzen televisions a
nivell estatal no aconsegueixen
ni la meitat del que es recapta a
Catalunya. yy
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Inauguren el primer Club Social de la Selva
BLANES

El Club Social és una iniciativa de l’Associació Família i Salut Mental.
Està ubicat al Centre Cívic
de Can Borell i suposa una estructura de suport social que
contribueix a que les persones
amb trastorn mental facin servir
les activitats de lleure per assolir
hàbits de salut, independència i
participació en la comunitat incidint i donant suport al seu projecte vital.
També té una funció rehabilitadora i d’inclusió social, i posa
l’èmfasi en la participació activa de l’usuari fomentant espais
d’autogestió i d’ajuda mútua.
S’hi treballa la socialització de
les persones amb trastorns men-

tals a través de les seves capacitats amb un programa grupal
d’activitats i de tallers amb seguiment individualitzat, on la
persona és la protagonista en
decidir l’ocupació del seu temps.
Aquestes activitats són el
mitjà per aconseguir els objectius de rehabilitació dins la comunitat i són tan diverses com
diferents són les seves necessitats. Es fan activitats com ara
anglès, costura, cuina, dibuix
o esports, així com estimulació
cognitiva, excursions, informàtica, manualitats, teatre, etc.
Adreçat a persones amb
malalties mentals, està subvencionat pel Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies de la Generalitat, i compta amb el suport

de l’Ajuntament de Blanes.
L’acte de presentació l’han
encapçalat la presidenta de l’associació, Maria Combalia; la directora dels Serveis Territorials
de Treball, Afers Socials i Famílies a Girona, Marta Casacuberta, i el cap de sector de la Xarxa
de Salut Mental i Addicions de
l’Institut d’Assistència Sanitària
a la Selva Marítima, Javier Merino. També han assistit en nom
de l’Ajuntament de Blanes la cap
de l’Àrea d’Acció Social, Igualtat
i Nova Ciutadania, Lurdes Rodríguez, i la treballadora social
Teresa Muñoz.
Maria Combalia ha destacat la importància de l’equipament per contribuir a millorar
la qualitat de vida de les perso-

nes usuàries i les seves famílies:
“Tractem que la persona amb
malaltia, que moltes vegades és
també persona amb dependèn-

cia, agafi les regnes de la seva
vida”. En l’actualitat, l’entitat ja
disposa de clubs socials a Girona, Figueres i Palafrugell. yy

Presentació del Club Social. Foto Aj. Blanes

El Marimurtra va rebre l’any passat 119.390 persones
BLANES

El Jardí Botànic Marimurtra,
a Blanes, va rebre durant el 2017
un total de 119.390 visitants, xifra
que representa un increment de
l’11% respecte el 2016. La pujada és encara més destacable si es
compara amb l’exercici 2015, any
en què van visitar Marimurtra
95.374 persones. La dada de visitants que Marimurtra va rebre el
passat 2017 és la millor registrada
des del 2003.
El grup més destacat de visitants que va rebre Marimurtra va
ser el d’origen francès, seguit del
català i, ja a més distància, el rus
i el polonès.
Entrada al Jardí Botànic Marimurtra. Fundació Carl Faust

• Públic francès: 25.296 visitants

• Públic català: 25.163 visitants
• Públic rus: 13.539 visitants
• Públic polonès: 10.785 visitants
La visita al Jardí Botànic Marimurtra, un dels dos únics de
Catalunya i l’únic de la Costa
Brava, continua presentant unes
xifres d’estacionalitat molt elevada, tal i com indica la dada que
el 83 % dels visitants van anar a
Marimurtra en el període de primavera i estiu (abril-setembre)
mentre que nomes el 17 % ho van
fer la resta de mesos. En aquest
sentit, la Fundació Carl Faust ha
preparat un seguit d’accions per
fer més atractiva la visita en els
mesos que cauen fora de temporada alta. Aquestes accions estan
pensades també per promoure

Dansa i Ciutadania a Palma de Mallorca
LLORET / PALMA / MADRID

El Teatre de Lloret ha participat en una jornada sobre dansa
i ciutadania organitzada pel teatre Principal de Palma, la Conselleria de Cultura, Participació
i Esports, a través de l’Institut
d’Estudis Baleàrics. Es tractaven d’unes jornades professionals dirigides a programadors
i responsables d’equipaments
escènics públics per reflexionar
sobre tot allò que fa referència a
la mediació entre els creadors i
els ciutadans.
Aquestes jornades es van dividir en dues parts. Una presentació d’experiències reals al matí

i una presentació de projectes a
la tarda. El Teatre de Lloret va
presentar la seva experiència al
programa de formació PRO365/
SISMO impulsat pel Festival
Sismògraf de Dansa d’Olot i el
Pla d’Impuls a la Dansa de la
Generalitat en el qual el Teatre
de Lloret hi ha participat durant
el 2017, juntament amb deu teatres públics catalans més.
PROGRAMA PLATEA
El Teatre de Lloret tornarà
a participar per quart any consecutiu al programa Platea, que
promou el Ministeri d’Educació
i Cultura a través de l’Inaem en

col·laboració amb la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies, amb l’objectiu d’impulsar la circulació d’espectacles
d’arts escèniques.
El Teatre de Lloret ha participat en gairebé totes les edicions
d’aquest programa que permet
programar espectacles de tot
l’Estat espanyol. El regidor de
Cultura de Lloret, Albert Robert,
ha destacat que “el programa Platea ens suposa un enriquiment
per a la nostra programació i una
oportunitat de poder gaudir de
grans espectacles avalats per la
crítica i el públic”. yy

Jornada de treball a Palma. Foto Aj. Lloret

la vessant pedagògica de Marimurtra i consisteixen en posar a
disposició dels visitants uns materials lúdics i didàctics per fer en
família i que es poden descarregar gratuïtament del web del Jardí
Botànic www.marimurtra.cat
La Fundació Carl Faust, propietària i gestora del Jardí Botànic Marimurtra, valora molt
positivament aquestes xifres “en
un context de recuperació del turisme a Catalunya i de la Costa
Brava en particular”. També en
la revitalització d’un interès pels
paratges més icònics i significatius de casa nostra, entre els quals
destaca Marimurtra, una proposta lúdica i cultural amb un gran
interès botànic i paisatgístic. yy
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Perdigons contra
una gata
BLANES

El felí, que té poc més d’1 any
de vida, va aparèixer arrossegant-se per la zona propera a la
ciutat esportiva. Una noia que la
va sentir miolar la va dur al veterinari, on li van fer una radiografia i van descobrir que un tret
amb una escopeta de perdigons
li havia seccionat la medul·la.
L’animal no es pot moure de mig
cos en avall i necessita ajuda per
fer les seves necessitats.

que vivia al carrer d’una puntada
de peu. La gata va picar contra l’asfalt i va morir poc després a conseqüència de la trompada. L’associació ja ha denunciat el cas i demana
l’ajuda de possibles testimonis per
intentar localitzar-lo. yy

Escala d’emergència propera on van passar els fets. Foto Yoyo

L’entitat Sa Gatonera, que ha
difós el cas per xarxes socials, ha
aconseguit trobar un voluntari
que està disposat a fer-se’n càrrec.
“Es tracta d‘un cas de maltractament animal greu i el denunciarem als Mossos d’Esquadra”, assegura el portaveu de Sa Gatonera,
Dani García.
Fa uns dies, a Blanes mateix,
un brètol va matar una altra gata

Home a l’aigua!

BLANES

Gata ferida. Foto Sa Gatonera

El maten quan
anava a comprar
una arma

El dissabte 3 de febrer a les
sis de la tarda, quan ja era pràcticament fosc, uns veïns de Blanes
que passejaven per la part nova del
port pesquer van veure una moto
engegada al terra. Pocs segons després, van sentir una persona que
demanava auxili des de l’aigua.
Ràpidament van intentar ajudar-lo. Una de les escales d’emergència estava tapada per xarxes,
com es pot veure a la imatge. A
l’accedir a una altra, es va com-

El passat 2017, coincidint
amb el Dia Mundial de l’Educació Ambiental, el Departament
de Medi Ambient de l’Ajuntament de Lloret de Mar va iniciar
una prova pilot per incidir en el
reciclatge de l’oli vegetal usat, un
dels residus domèstics més contaminants de les aigües residuals
urbanes i, a la vegada, un dels que
registra un menor percentatge de
recollida selectiva.

BLANES / VIC

Presó per a l’home que va matar un veí de Blanes a ganivetades i
va amagar el cadàver.
El detingut, un mecànic de Vic
de 49 anys, s’ha negat a declarar
davant del jutge, tot i que ja havia
confessat el crim quan es va entregar als Mossos d’Esquadra. Ho va
fer en veure‘s acorralat, perquè la
policia ja tenia clar que ell era qui
havia matat la víctima.
La investigació ha permès determinar que el crim va tenir lloc

la nit del 22 de gener en una casa
del carrer Esperança de Vic que
el detingut tenia llogada. La víctima, que tenia 37 anys, hi va anar
per aconseguir una arma, ja que
l‘havien amenaçat de mort. Fins i
tot, aquell mateix vespre, abans de
desaparèixer, va enviar diversos
WhatsApp a la seva dona on se’l
veia empunyant un rifle de mira
telescòpica. A partir d‘aquests
missatges, del senyal del mòbil i
d‘una mentida que el mecànic va
explicar a la policia, els Mossos
pogueren lligar caps i investigar-lo
com a principal sospitós. yy

Finalment, es va aconseguir
una embarcació que va rescatar
l’home, el va portar al Club de
Vela i des d’allà el van traslladar
a l’hospital amb clars símptomes d’hipotèrmia.

Un cop salvada la vida de
l’afectat, els que havien ajudat en
les tasques de recerca comentaven que, “les escales, segur que
compleixen amb la normativa,
però no són gens operatives i
quan hi ha en joc la vida d’una
persona, no es pot perdre ni
un segon”. A la part antiga del
port encara es poden veure les
antigues escales de pedra que
arriben fins l’aigua. Potser han
quedat antiquades, però, en cas
d’emergència, segur que poden
donar un millor servei. yy

Augmenta la recollida d’oli
vegetal usat
LLORET DE MAR

Indret de la casa on es va amagar el cadàver. Foto ACN

provar que el passamà és molt
gruixut i necessites les dos mans
per poder-te agafar bé. L’escala
no sobresurt a la part superior,
com passa a les piscines, el que
dificulta entrar i sortir. Pujar
una persona amb dificultats, es
presentava del tot impossible.

Superat l’any d’implantació
de la xarxa de contenidors específics per a la recollida d’oli
domèstic, des del Departament
se’n fa un balanç molt positiu.
Segons el regidor de Medi Ambient, Jordi Orobitg, “les quantitats recollides demostren l’èxit
de la mesura d’apropar els punts
d’aportació d’oli als ciutadans,
col·locant els 7 nous contenidors,
ja que s’ha incrementat en més
d’un 40% la quantitat anual recollida, passant dels 1.350 litres
l’any 2016, quan l’únic punt de
captació era la Deixalleria, als
2.410 litres l’any 2017”.
Vista la bona acceptació de

la proposta i els resultats obtinguts, s’està valorant la possibilitat
d’ampliar la dotació de contenidors, instal·lant-ne a d’altres barris del municipi. Alhora se seguirà proporcionant als ciutadans
que ho demanin els embuts per
facilitar la recollida de l’oli generat als habitatges. L’embut disposa
d’un adaptador per poder enroscar-lo a qualsevol tipus d’ampolla de plàstic d‘1,5 – 2 litres, evitant així que se’n vessi cap gota i
fent senzilla la deposició de l’oli.
Les ampolles plenes són les que

s’acaben dipositant en els contenidors taronges, específics per a
la recollida d’oli.
També des de la Regidoria es
fa una valoració positiva de la implantació de les 6 minideixalleries
per residus especials de petit format, que foren instal·lades el mes
de març de 2017. Els residus que
s’han recollit en majors quantitats
en els mòduls de carrer han estat
les bombetes de tot tipus, 1.142
kg, i les piles i bateries de mòbil,
que se n’han segregat 375 kg. yy

Un dels contenidors on es pot deixar l’oli. Foto Aj. Lloret
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Inauguren el monument al Músic
BLANES

posar en marxa la Cobla Infantil,
la primera d’aquestes característiques que hi havia llavors arreu
de tot Catalunya.

Blanes compta amb un altre atractiu artístic que, alhora,
reivindica la històrica vocació
musical que sempre ha tingut
aquest municipi.

Justament per reconèixer el
seu mèrit en la formació de joves
músics de cobla i en la difusió
de la sardana, al 1996 la Generalitat de Catalunya va concedir al Pare Joaquim Alqueza la
seva màxima distinció, la Creu
de Sant Jordi. Aquell mateix
any, l’Ajuntament de Blanes va
encarregar-li que fes el pregó
d’obertura de la Festa Major de
Santa Anna, rebent al seu temps
el guardó més preuat que atorga l’Ajuntament de Blanes, la
reproducció de la Font Gòtica,
que data del segle XV.

Es tracta de l’escultura al·legòrica dedicada al Músic, una creació
de l’artista blanenc Sergi Ros de
grans dimensions i que mesura sis
metres d’amplada i dos metres d’alçada. Fabricada amb planxa de ferro, reprodueix la silueta d’un grup
de músics on hi ha fusionats instruments de cobla i de banda: un
contrabaix, un tambor, una tenora,
una trompeta, etc. Està emplaçada al passeig de Mar, enmig d’una
zona enjardinada i les siluetes dels
músics es retallen contra el mar
que voreja el conjunt escultòric.
La inauguració del monument
ha estat impulsada per la Banda i
Cobla del Col·legi Santa Maria
amb el suport de l’Ajuntament de
Blanes i s’ha fet amb motiu dels
50 anys que ha complert aquesta entitat. L’acte inaugural l’han
encapçalat l’alcalde de Blanes i
regidor de Cultura Mario Ros i
el president de la Banda i Cobla
del Col·legi Santa Maria Joaquim
Hostench, entre d’altres.

Formació actual amb el monument de fons

50 ANYS FORMANT MÚSICS
L’any 2015 es van encetar els
actes commemoratius dels 50
anys de l’entitat, un cicle presentat sota el lema “50 anys formant músics”. La primera actuació de la banda va tenir lloc el
21 d’agost de 1965, coincidint
amb la festa dels Copatrons. No

va néixer d’una manera sobtada,
sinó com a resultat d’un procés
previ de creació d’altres formacions de caire musical al Col·legi Santa Maria, que pertany a la
congregació dels Fills de la Sagrada Família.
L’any 1957, el pare Antoni Piqué va crear la Polifònica i l’Es-

colania, i quan al 1964 va arribar
a Blanes el Pare Joaquim Alqueza, va ampliar el nombre de
cantaires i va tenir la idea de formar la Tuna Infantil. Al següent
curs es va gestar una Banda de
Músics, formada majoritàriament per nois que havien passat
per l’Escolania i la Tuna. Dos
anys més tard, l’any 1967, es va

La Cobla del Col·legi Santa
Maria no és una formació totalment característica, ja sigui per
l’edat dels seus components o per
la quantitat que participen en les
actuacions. De vegades poden
arribar a ser més de 20 músics
tocant, quan el més freqüent és
que n’hi hagi 11. L’extens treball
de la cobla es tradueix musicalment en un ample i variat repertori, anàlogament al què passa
quan es transforma en banda. yy

Pomes contra el càncer
BLANES

L’Associació Contra el Càncer
de Blanes regala pomes amb motiu del Dia Mundial de lluita contra la malaltia.

7. Eviteu una exposició excessiva
al sol, sobretot en infants. Utilitzeu protecció solar. No utilitzeu
cabines de raigs UVA.

El 4 de febrer es commemora
el Dia Mundial contra el Càncer.
Per aquest motiu, la junta local de
Blanes de l’Associació Contra el
Càncer de Catalunya (AECC) va
instal·lar una taula informativa al
centre de la vila. Les voluntàries
i voluntaris de l’entitat van donar
informació sobre la malaltia i van
recollir donatius.

8. A la feina, protegiu-vos de les
substàncies cancerígenes complint les instruccions de la normativa de protecció de la salut i la
seguretat laboral.

A canvi, a banda dels característics globus verds que es reparteixen principalment a la mainada, també es van regalar pomes,
gràcies a la col·laboració de Mas
Llorens de Blanes.
CODI EUROPEU CONTRA EL
CÀNCER
El motiu per regalar pomes als
qui es van acostar a la taula informativa –una pràctica que ja es porta fent des de fa uns quants anys a
Blanes- és perquè entre les mesures que recomana el Codi Europeu
Contra el Càncer és menjar de manera saludable. Segons aquestes
directrius, el 40% dels càncers es
poden prevenir amb bons hàbits.

9. Esbrineu si esteu exposats a la
radiació procedent d’alts nivells
naturals de radó en el vostre domicili i preneu mesures per reduir-los.

Taula informativa. Foto Aj. Blanes

Les quatre principals mesures
són fer una alimentació saludable, deixar de fumar, diagnòstic
precoç i l’exercici físic. Pel que fa
al Codi Europeu Contra el Càncer,
inclou específicament 12 formes
per reduir la incidència d’aquesta
malaltia:
1. No fumeu. No consumiu cap
tipus de tabac.

2. Feu de casa una llar sense fum.
Doneu suport a les polítiques antitabac en el vostre lloc de treball.
3. Mantingueu-vos en un pes saludable.
4. Feu exercici cada dia. Limiteu
el temps que passeu asseguts.
5. Mengeu saludablement. Consumiu cereals integrals, llegums,

fruita i verdura; limiteu els aliments hipercalòrics rics en sucres
o greixos i prescindiu de les begudes ensucrades; eviteu la carn
processada, limiteu el consum de
carn vermella i d’aliments amb
molta sal.
6. Limiteu el consum d’alcohol,
encara que el millor per a la prevenció del càncer és evitar les begudes alcohòliques.

10. La lactància materna redueix
el risc de càncer de la mare. Si podeu, doneu el pit al vostre nadó.
La teràpia hormonal substitutiva
(THS) augmenta el risc de determinats tipus de càncer. Limiteu el
tractament amb THS.
11. Assegureu-vos que els vostres
fills participen en programes de
vacunació contra l’hepatitis B (els
nounats) i el virus del papil·loma
humà (VPH) en el cas de les nenes.
12. Participeu en programes de
detecció precoç del càncer: colorectal (homes i dones), de mama
(dones) i de cèrvix o coll d’úter
(dones). yy
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El Barça guanya la Lloret Cycling Weekend
copa d’hoquei
LLORET DE MAR

Diversos esportistes d’elit com
Miguel Indurain i Nani Roma
confirmen la seva presència al Lloret Cycling Weekend.

L’esdeveniment ciclista, que
tindrà lloc a Lloret de Mar del 27
al 29 d’abril, presenta un programa que inclou ponències especialitzades, sortides en bicicleta amb
professionals i la celebració de la
Gran Fondo Lloret Costa Brava,
entre d’altres.

Indurain i Roma, juntament
amb altres esportistes i exesportistes d’elit com Marcel Zamora, triatleta; Clàudia Galícia, esquiadora
i ciclista de muntanya; Àlex Haro,
copilot de ral·li de fons; Kiko Garcia, exciclista professional; Rosa
Romero, pilot de ral·li de fons i
Juan Carlos Reina, exciclista professional, compartiran experiències, sortides i trobades amb els participants en aquest esdeveniment
durant tot el cap de setmana.
El programa complet del Lloret

Cycling Weekend pot consultar-se
en el web www.lloretcycling.com
on els interessats en assistir a l’esdeveniment poden adquirir uns
paquets especials que inclouen
nits d’allotjament en hotels de 3
o 4 estrelles i la participació en el
clínic i en la Gran Fondo Lloret
Costa Brava.

Lloret de Mar disposa actualment de 14 allotjaments especialitzats en ciclisme i compta amb sis
rutes recomanades de ciclisme de
carretera i sis de muntanya. yy

El Barça celebrant el títol. Foto Luis Velasco (RFEP)
LLORET DE MAR

El FC Barcelona es va imposar
al Liceo de la Corunya en un partit marcat per les intervencions
dels dos porters, especialment
el del Barça, MVP de la final. El
conjunt blaugrana, que porta tres
copes consecutives, va haver de
guanyar tres partits en tres dies:
Girona, Reus i Liceo.
RESULTATS:
Dijous 22 de febrer
18:45 h. C.E. Noia Freixenet –
Igualada Rigat (0-3)
21 h. H.C. Liceo – C.H. Lloret
Vila Esportiva (3-0)
Divendres 23 de febrer
18:45 h. F.C. Barcelona Lassa –
Citylift Girona CH (5-1)
21 h. Reus Deportiu – ICG Software Lleida (7-6)
Dissabte 24 de febrer
18:45 h. Semifinal 1 (vencedors del
divendres: Reus-FC Barcelona 1-3)

21 h. Semifinal 2 (vencedores del
dijous, Igualada-Liceo 1-2)
Diumenge 25 de febrer
20 h. Final: Barça-Liceo (2-1)
LLORET-LICEO
El Club Hoquei Lloret no va
poder amb el Liceo, un dels favorits per guanyar la Copa del Rei,
i va perdre en els quarts de final
per 0-3. Els gallecs van deixar el
partit sentenciat abans del descans amb tres dianes.
El 0-1 va arribar molt d’hora, quan només s’havien disputat
3 minuts de joc, en un tir llunyà
d’Eduard Lamas. Abans del quart
d’hora de joc, el Liceo va fer el
segon, en un llançament de penal transformat per Sergi Miras.
El definitiu 0-3 es va produir en
el minut 23, obra del capità rival
Josep Lamas. yy

Victòria de Fran
Zurita

El Lloret Cycling Weekend se celebrarà el mes vinent. Foto Aj. Lloret de Mar

La penya del Girona FC de
Blanes estrena seu
BLANES

El local, situat al Bar Fada, al
carrer Ardales, està a cavall dels
veïnats de Quatre Vents i Can Borell. La penya blanenca es va formar i posar en marxa a finals de
l’any passat i aviat va començar a
atraure socis i simpatitzants que
s’hi van adherir per la creixent afició que hi ha envers el club gironí.
La inauguració oficial la van
encapçalar el president de la penya blanenca, Antonio Melén-

dez, acompanyat del president
del Girona FC, Delfí Geli, i del
tinent d’alcalde de Promoció de
la Ciutat, Turisme, Fires i Comerç
de l’Ajuntament de Blanes, Blai
Vinaixa. També van participar el
defensa del Girona FC, Marc Muniesa, així com representants de
penyes de Blanes d’altres equips,
i penyes del Girona FC en d’altres
localitats, així com exjugadors del
conjunt gironí.
Actualment el Girona FC ja

Podi de la prova. Foto Fran Zurita
ALMAGRO

El ciclista blanenc Francesc
Zurita s’ha imposat al Memorial
Manuel Sanroma en el calendari
Elit i Sub23 amb el seu nou club
Rías Baixas. La prova es va dis-

putar a Almagro (Ciudad Real).
El primer dia va quedar segon, i
a la segona jornada, va acabar en
quarta posició, el que li va permetre emportar-se la general. yy

Autoritats, directius, tècnics, jugadors i exjugadors Girona FC. Foto Aj. Blanes

compta amb 17 penyes, que sumen
més de dos mil seguidors, repartides arreu del territori gironí i
barceloní. Un nombre que l’entitat
esportiva sap que està en constant
creixement, ja que cada cop hi ha
més aficionats que s’estan mobilitzant per crear noves delegacions
del conjunt blanc-i-vermell.
L’esdeveniment va aixecar una
gran expectació en el món del futbol blanenc i d’aficionats gironins
en general. yy
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50è aniversari del Club Judo Blanes
BLANES

Una de les entitats esportives
més longeves amb què compta el
municipi blanenc, el Club Judo
Blanes, està immers aquests mesos en l’organització de diversos
actes commemoratius amb motiu d’haver complert el primer
mig segle de vida (1967-2017).
El més destacat ha tingut lloc a
finals de febrer, la Gala del 50è
aniversari seguida per un dinar
de germanor.
L’esdeveniment va aplegar un
bon grapat d’actuals i antics socis
del club, que van participar plegats en un entrenament col·lectiu
al tatami de la pista groga de la

Gala del 50è aniversari. Foto Yoyo

Ciutat Esportiva Blanes. La trobada va tenir un predominant
sentit lúdic, amb escalfaments i
moviments molt estàtics, ja que
alguns dels assistents no s’entrenen tan assíduament com els actuals membres de l’entitat.
Del què es tractava era de celebrar el 50è aniversari primer amb
la trobada esportiva i posteriorment amb un dinar de germanor.
La gala de la Ciutat Esportiva
Blanes es va tancar amb l’entrega de diversos obsequis i trofeus
entre ells el que va lliurar-li l’alcalde de Blanes i regidor d’Esports, Mario Ros, al president del
Club Judo Blanes, Alberto García

Correro. Recíprocament, l’entitat
va lliurar al batlle un obsequi en
record de l’esdeveniment.
També va participar en l’acte
el conseller d’Esports del Consell
Comarcal de la Selva, Joel Comas, així com diversos membres
de l’entitat que han esdevingut
un referent al llarg de la història
del club. Persones com Xavier
Oms, Xavi Linares, Juan Luna,
Albert Augé o Jesús Izquierdo,
un dels fundadors a qui també es
va lliurar un obsequi de record.
L’entitat blanenca ha arribat
al seu primer mig segle de vida
en molt bona forma i així ho de-

mostra el centenar de socis amb
què compta. Segons remarca el
seu president, Alberto García,
aquests darrers mesos s’ha notat
un creixent interès per aquest
esport i ha augmentat el nombre
d’adhesions. Igual que sol passar
avui dia amb altres entitats que es
dediquen a les arts marcials, en
general són practicants i no accedeixen al grau competitiu.
La major part practiquen
el judo, la part més esportiva,
però també compten amb una
secció de jiu-jitsu des de l’any
1990 sota la direcció de Joan
Ros, que llavors era el president
del club. Precisament també ha

estat Joan Ros qui des de fa pocs
anys dirigeix un grup de dones
a qui ensenya defensa personal
amb moviments especialment
adreçats a elles i que entrenen
setmanalment.
Actualment una de les integrants que està destacant és una
jove practicant infantil molt ben
situada en el rànquing de Catalunya, que compta amb molt bones
possibilitats de cara al Campionat d’Espanya que es disputarà el
primer cap de setmana de maig.
I és que, al llarg dels 50 anys, el
Club Judo Blanes ha comptat
amb destacats esportistes i col·laboradors a nivell internacional. yy

Primers anys del Club Judo Blanes - Col·lecció Juli Barber

Tel. 717 712 232 - Vinyes a Blanes, paratge Font d‘en Nàpols
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LLORET
DEL 1 AL 30
ART - ESTUDIO
“VITALI LESHIKOV”
Felicià Serra i Mont, 17
DIA 8
DIA INTERNACIONAL DE LA
DONA
Hall del Teatre de Lloret. 12 h
DOCUMENTAL SOBRE LA
DOCTORA DOLORS ALEU
Biblioteca Municipal. 19 h
EN CUERPO Y ALMA
Teatre de Lloret. 21 h. Preu: 5 €
DIA 9
CONFERÈNCIA: “PROFESSIÓ
MÈDICA: PRESENT I FUTUR”
Club Marina Casinet. 20 h
TEATRE. “PREFIERO QUE
SEAMOS AMIGOS”
Teatre de Lloret. 21 h
DIA 10
“¿A QUE TE CUENTO UNA
CANCIÓN ?”
Bibioteca Municipal. 11.30 h
FIRA D’ALIMENTS ARTESANS
Plaça de la Vila. 10-20 h
RUTA INDIANA CAN FONT
Museu del Mar.10 h cast/ 12 cat
PER SOTA DEL MAR
Museu del Mar. 17 h. Preu: 4 / 2€

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

ESPAI IN: “BARBES DE
BALENA”
Teatre de Lloret. 21 h. Preu: 8 €
TROBADA DE VEHICLES
CLÀSSICS
Plaça Pere Torrent. 9-14 h
DIA 11
“SUPERBLEDA”
Teatre de Lloret. 12 h. Preu: 6 €
DIA 16
V CURSA ESCOLAR
Institut-escola. 8.30-12.30 h
TEATRE: “FEDERICO GARCIA
LORCA”
Teatre de Lloret. 21 h. Preu: 18 €
XERRADA: “CUBA I EL
RECORD”
Club Marina Casinet. 20 h
MIGAS SOLIDARIAS
Passeig de Cúllar. 10-13 h
DIA 17
RUTA INDIANA CAN FONT
Museu del Mar. 10 h cast/ 12 cat.
Preu: 5€ / 2,5€
ANIMALADES
Bibioteca Municipal. 11.30 h
PER SOTA DEL MAR
Museu del Mar. 17 h. Preu: 4 / 2€
DIA 18

MIGAS GRANAINAS
Passeig de Cúllar. 10-13 h
DIA 19
98a VOLTA CICLISTA
CATALUNYA - 13.30 - 14 h
DIA 20
FIESTALONIA
Plaça de la Vila. 11-12h
FLASHMOB FIESTALONIA
Plaça de la Vila. 15-17h
DIA 21
FESTIVAL-GALA FIESTALONIA
Teatre de Lloret. 21 h
DIA 22
120 PULSACIONES POR
MINUTO
Teatre de Lloret. 21 h
DIA 23
BANDA ANGLESA
Plaça Pere Torrent
DEL 24 AL 26
TORNEIG ULTIMATE
Platja de Lloret. 10-19 h
DEL 24 AL 29
GLOBALBASKET
Pavelló Pompeu Fabra. 10-20 h
DIA 24
RUTA INDIANA CAN FONT
Museu del Mar.10 h cast/ 12 cat.
Preu: 5€ / 2,5€

BLANES
DIA 18
RIALLES · DANSA I TITELLES
AMATEUR: VOLEM PEUS!
ESBART JOAQUIM RUYRA
Teatre de Blanes a les 17.30 h.

DIA 10
CONCERT COR DE CAMBRA
SOTA PALAU I ENSEMBLE
VOCAL LA RITOURNELLE DE
COLOMBIERS (França), al Centre
Catòlic a les 19 h

DIA 24
EL COLOR DE LA LLUM de
Ferran Joanmiquel. Premi Recvll
de Teatre 2009 al Teatre de
Blanes a les 21 h.

LA BOTIGA AL CARRER
Carrers del centre de 9 a 21 h.
DIA 11
PREMIS RECVLL 2018 al Teatre
de Blanes a les 12 h.
DIA 12
PROJECCIÓ DEL FILM
“SUFRAGISTAS” i posterior
col·loqui a la Sala de Plens de
l’Ajuntament de Blanes a les 19 h.
DIA 17
MÚSICA: ACTUACIÓ DE
DAVID BARRULL I LA CASA DE
ANDALUCÍA DE BLANES
Teatre de Blanes a les 20.30 h.

PAPEPIPOEMES
Bibioteca Municipal. 11.30 h
PER SOTA DEL MAR
Museu del Mar. 17 h. 4 / 2 €
PÍNDOLES
Teatre de Lloret. 21 h
FESTIVAL MONOLIT
Plaça Pere Torrent. 17 h
DEL 24 AL 26
FESTIVAL LLORET NEGRE
Sala Polivalent Biblioteca.
11 - 21 h
DIA 25
DIUMENGE DE RAMS
Plaça de l’Església. 11 h
LES SUPERTIETES
Teatre de Lloret. 12 h. Preu: 5€
DEL 26 AL 30
PIRATAS AL CASTILLO
Castell de Sant Joan. 11 h (cast).
Preu: 3/1,50€
DEL 28 AL 31
MICFOOTBALL
Camp Futbol Municipal. 9-20 h
DIA 29
RUTA INDIANA CAN FONT

Museu del Mar.10 h cast / 12 cat.
Preu: 5€ / 2,5€
MIC BASKETBALL
Pavelló Pompeu Fabra. 9-20 h
DIA 30
XXXVI BUNYOLADA POPULAR
Ermita de les Alegries. 9-13 h
40è TROFEU SAN JAIME
DE FUTBOL
Camp Futbol Molí. 9-20 h
RUTA INDIANA CAN FONT
Museu del Mar.11 h francès.
Preu: 5€ / 2,5€
PROCESSÓ DIVENDRES SANT
Plaça del Carme, Hospital Vell,
Canonge Domènech, Plaça dels
Germans Maristes, Esperança,
Sant Pere, Plaça Església. 22 h
FIRA ALTERNATIVA
Plaça de la Vila-Pg.J.Verdaguer
DIA 31
RUTA INDIANA CAN FONT
Museu del Mar.10 h cast/ 12 cat.
Preu: 5€ / 2,5€
PIRATES AL CASTELL
Castell de Sant Joan. 11 h (cat).
Preu: 3/1,50€
PER SOTA DEL MAR
Museu del Mar. 17 h. Preu: 4 / 2€

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE BLANES

DIA 9
TRIBUT ALS TRES TENORS
Companyia Òpera Jove de
Catalunya, al Teatre de Blanes
a les 21 h.

EL TRASPÀS, d’ Eloi Falguera
Premi Recvll de Teatre 2017 /
Teatre de Blanes a les 21 h.

PIRATES AL CASTELL
Castell de Sant Joan. 11 h (cat).
Preu: 3/1,50€

DIA 25
CONCERT LA VBELLA BANDA
Presentació nova temporada
Teatre de Blanes a les 19 h.
DIES 26, 27 I 28
PASQUAXEF · CASAL DE
CUINA DE SETMANA SANTA.
Organitza: Grenyal (Aula
Gastronòmica Costa Brava Sud)
c/ Forn 16 de 10 a 13 h.
DIA 28 I 29
OUS DE PASQUA AMB
FAMÍLIA. c/ Forn 16. Dia 28 de
17 a 19 h i dia 29 d’ 11 a 13 h
DEL 29 A L’1 D’ABRIL
PARC D’INFLABLES. Passeig de
Mar / Plaça dels Dies Feiners
DIES 29 I 30
CERCAVILA I CANVI DEL

CAPITÀ MANAIA (dia 29)
CERCAVILA MANAIES
IUNIORES (dia 30)
DIA 30
PROCESSÓ DE DIVENDRES
SANT. 21.30 h
DIES 30 I 31
CAMPANYA SETMANA SANTA
2018 Organitza: Departament de
Promoció de la Ciutat. Passeig de
Mar i plaça d’Espanya
DIA 1 D’ABRIL
PROCESSÓ I CANT DE L’ÀNGEL
Església de Santa Maria. 11.45 h
DIA 3 D’ABRIL
APLEC MARE DE DÉU DEL
VILAR. Santuari del Vilar
Tot el dia.
BIBLIOTECA COMARCAL
DEL 5 AL 30
PROMOCIONEM LA CULTURA,
FOMENTEM LA LECTURA.
Entitat convidada: Oficina de
Català de Blanes amb motiu del
30è aniversari. Al vestíbul.
DIA 8
SESSIÓ DEL CLUB DE LECTURA
INFANTIL El senyor Silvestre, de

Silke Lambeck. A les 17 h.
DIA 9
CLUB DE JOCS DE TAULA per
a joves (a partir de 12 anys) i
adults, amb en David Quesada.
A les 18 h.
Properes sessions del Club: dia
17 a les 11 h i dia 23 a les 18 h.
DIA 13
PRESENTACIÓ DEL CODI ÈTIC
DE L’ENTITAT ASPRONIS amb la
Fundació Aspronis. A les 19.30 h
DIA 14
COSCUETA amb l’Assumpta
Mercader. A les 10.30 h.

DIA 15
CELEBREM L’ANY FABRA I ELS
30 ANYS DE L’OFICINA DE
CATALÀ DE BLANES. A les 19 h.
DIA 16
SESSIÓ DEL CLUB LECTURA
JUVENIL Les pereres fan la flor
blanca de Gerbrand Bakker.
A les 17.30 h
DIA 21
DIA MUNDIAL DE LA POESIA
Xerrada del programa.
Empoderate. Organitza: Donaterra.
DIA 22
HORA DEL CONTE I TALLER: On
és el pagès? A les 18 h.
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DIES 9 I 10
Tordera
FESTIVAL ZERO al Clavé amb
AKA (Also Known As) de la Sala
Flyhard, CONSEQÜÈNCIES de la
companyia Moveo i el teatre a
petita escala d’en David Espinosa
a MI GRAN OBRA.

CONCERT LA MALINCHE,
presentació del disc Hija de la
Tierra. A les 20 h a L’Auditori.

DIA 9
Calella
19è CAFÈ JAZZ A CALELLA.
Concert amb Albert Cirera (saxo),
Masa Kamaguchi (contrabaix) i
Carlos Falanga (bateria).
A les 22 h a La Gàbia.

DIA 11
Calella
LECTURA DEL MANIFEST
AMB MOTIU DEL DIA
INTERNACIONAL DE LES
DONES a càrrec d’Aina Pi Pujol i
inici de la 6a Marxa per la Dona
Treballadora. A les 9 h, al passeig
de Manuel Puigvert (davant
monument de la Sardana).

Malgrat de Mar
ELS CONTES DEL DIVENDRES
18 h. Biblioteca La Cooperativa
Pineda de Mar
CLUB DE LECTURA INFANTIL
A les 18 h, a la Biblioteca de
Poblenou.
RETRANSMISSIÓ DE LA
PEL·LÍCULA LA SAL DE LA
TIERRA, amb motiu del Dia
Internacional de la Dona
Treballadora. A les 19 h, a l’espai
Can Comas.
TALLER PRÀCTIC D‘OBSERVACIÓ
ASTRONÒMICA. A les 19.30 h,
a la platja de Pineda, davant del
Cementiri.
Palafolls
CLASSES DE DEFENSA
PERSONAL. Gratuït. De les
10.30h fins a les 12 h. Taller al
Casal de la Dona.
DEL NEN INQUIET AL NEN
INQUIETANT. Xerrada al Casal de
la Dona impartit pels psicòlegs
psicoanalistes, Jordi Alcasser i
Liliana Moreno. A les 19 h.
Santa Susanna
HORA DEL CONTE I TALLER
Llana a dojo. Biblioteca La Vall
d’Alfatà. A les 18 h.
DIA 10
Calella
TALLER INFANTIL A CÀRREC DE
MABI. 11.30 h, a la Biblioteca
Can Salvador de la Plaça.
SEVEN BEATS, amb Gisela
Noguero (claqué), Courtney
Keeler (claqué), Adhara Jackson
(veu i claqué), Carlos Santos
(saxo), Alejandro Esperanza
(piano), Ruben Espinosa (baix)
i Luis Miranda (bateria). A les
21.30 h, a la Sala Mozart.
Malgrat de Mar
BANC DE SANG. Al matí.
Parc de Can Campassol
Pineda de Mar
PARADA INFORMATIVA DE LA
CAMPANYA EL FEMINISME ÉS
EL MEU PODER, organitza Creu
Roja Alt Maresme. De 16.30 h a
19.30 h a la Plaça Mèlies.

Palafolls
FESTIVAL SINGULARS. A les
22.30 h al Casal de Palafolls CESK
FREIXAS + PAU BLANC.

44è CONCURS DE TEATRE
AMATEUR amb l’obra La cançó
de les mentides, a càrrec del
grup de teatre Paranys de Sant
Joan de Vilatorrada.A les 18.30 h,
al teatre Orfeó Calellenc.
Malgrat de Mar
LA BARRETINA SONA
A les 12 h al local social, 1r pis de
la Barretina. Interpreta: Ismael
Dueñas i Mireia Feliu
22è CONCURS DE TEATRE:
Cansalada Cancel·lada.
Interpretada pel grup Amics
de les arts de Terrassa. Teatre
Amateur
Pineda de Mar
3a CURSA JOVE de Pineda. A les
10 h, a la Platja del Pins.
CALÇOTADA POPULAR,
organitza el XIP. A les 13 h, a la
Plaça Mèlies.
3r FESTIVAL AMB ACTUACIÓ
DELS AMICS DE LA MÚSICA,
grup de Play Back. A les 18 h, a la
Sala del Centre Cultural Recreatiu.
Santa Susanna
AUDICIÓ DE SARDANES amb
la Cobla Cervianenca. Al Pavelló
Municipal. 18 h.
DIA 13
Pineda de Mar
CONFERÈNCIA SOBRE
LA INFÀNCIA I LA
BIONEUROEMOCIÓ a càrrec
de Mercè Feixes. A les 19.30 h, a
la Sala Galeano del Centre Cívic
Poblenou.
Santa Susanna
XERRADA. Identitats: dones que
es fan i es desfan. Biblioteca La
Vall d’Alfatà. A les 18 h.
DIA 14
Calella
ÚLTIM DIA PER PRESENTAR
CANDIDATURES AL PREMI
CIUTAT DE CALELLA a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana
BALL PER A LA GENT GRAN.
A les 18 h, a l’Espai Mercat.

CONFERÈNCIA LA IGUALTAT
ES COSA DE TOTS. IMPLICA’T!,
a càrrec de Blanca Moreno. A les
18.30 h, al Casal l’Amistat.
Malgrat de Mar
CURS DE TÈCNIQUES DE
RECITACIÓ. A les 17 h Sala de
la Biblioteca La Cooperativa. A
càrrec de Teresa Gelpí
Pineda de Mar
XERRADA INFORMATIVA I
TALLER PER ADULTS. Tots som
una obra d‘art. A les 19 h, a la
Biblioteca Poblenou.
Santa Susanna
XERRADA ESPAI DE FAMÍLIES.
La relació entre els germans:
afectes, rebequeries, baralles...
Biblioteca la Vall d’Alfatà. 18.30 h.
DIA 15
Calella
VINE AL TEATRE AMB
L’ESCOLA: Little Red Riding
Hood (teatre en anglès) 9.30, 11 i
15.30 h, a la Sala Mozart.
XERRADA DE NUTRICIÓ amb
la dietista Sara Justícia. 9.30 h, al
Local d’Oncolliga.
XERRADA INFORMATIVA
Els aspectes mèdics per a
familiars amb Alzheimer i altres
demències, a càrrec de la Dra.
Dionisio, metgessa geriatra de
l’Hospital de Dia Psicogeriàtric.
15.15 h, a la Sala de Juntes de
l’Hospital Sant Jaume de Calella
Malgrat de Mar
CONTES PER A INFANTS fins a
3 anys a les 18 h, a la Sala de la
Biblioteca la Cooperativa.
Pineda de Mar
CINEFÒRUM EN CLAU DE
DONA. A les 19 h, al Centre Cívic
Poblenou.
Palafolls
CURSOS AL CASAL DE LA
DONA. Començament del curs
“Tècniques d‘envelliment i
restauració de la fusta”. A càrrec
de Paqui Garcia, professora de
Belles Arts.
DIA 16
Calella
TALLER DONA, SI CREUS QUE
POTS, JA ESTÀS A MIG CAMÍ, a
càrrec de les dones del projecte
Créixer. A les 17 h, a la plaça de
l’Església.
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
XAMFRÀ KON TIKI, de Francesc
Ten, a càrrec de Francesc Feliu
Torrent. 19 h, a la Biblioteca Can
Salvador de la Plaça.
CICLE GAUDÍ: LA PELL FREDA
21 h, a la Sala Mozart.
19è CAFÈ JAZZ A CALELLA.
Concert amb Lluís Escuadra

(piano), Xavier Dotras (piano) i
Dani Forcada (percussió).
A les 22 h, a la Sala Mozart.

AGÈNCIA MATRIMONIAL. 7
d’Amor, amb Eugènia Casanovas.
21.30 h, a la Sala Mozart.

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

Pineda de Mar
FIRA D’ANTIGUITATS. De 9 a 21
h, a la plaça de les Mèlies.

Pineda de Mar
DEBAT A BAT: LA LLUITA
A les 18 h, a la Biblioteca
M. Serra i Moret.
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE:
La Rueda de Izpania: fiestas
ascentrales de la tierra y
espiritualidad matrística en la
península ibérica, a càrrec de
Marianna Garcia Legar. 18 h, a la
Biblioteca M. Serra i Moret.

FESTA DELS TRES TOMBS. De
10 a 16 h davant de l’Escola Aloc.
Diverses activitats dins del
programa EL SOMRIURE PER
A LA DONA 2018. Al pati de
l’Escola Horitzó.
Palafolls
HORA DEL CONTE. A les 12 h,
amb el títol: “La màquina del
temps”, a càrrec de Gemma
Ventura.

TALLER INFANTIL: Construïm
els personatges dels nostres
contes. A les 18 h, a la Biblioteca.
Poblenou.

ESPECTACLE MUSICAL MEXICÀ
a càrrec del grup Miratge.
Tarda - vespre. Organitza:
Associació de Jubilats

Tordera
DESPERTA‘T A LA VIDA! A
càrrec de Dra. Isabel Cusó i
Carmina Serra. Biblioteca, 18 h.

Santa Susanna
TALLER D’ESTAMPACIÓ. A
partir de 10 anys. Biblioteca la
Vall d’Alfatà. 10 h. Bibliolab.

Santa Susanna
CLUB DE LECTURA D’ADULTS a
la Biblioteca a les 18 h.

DIA 18
Calella
36a EDICIÓ DELS JOCS
FLORALS DE CALELLA.
Veredicte i proclamació dels
guanyadors. A les 12 h, a la Sala
Mozart.

DIES 17 I 18
Santa Susanna
TROBADA DE 600 I MOTOR
ANTIC
DIA 17
Calella
TALLER INFANTIL ARRIBA LA
PASQUA, a càrrec de Susanna.
A les 11.30 h, a la Biblioteca Can
Salvador de la Plaça.

44è CONCURS DE TEATRE
AMATEUR PREMI CIUTAT DE
CALELLA amb l’obra El pescador
d’estels, a càrrec del grup de
teatre La K-Mama de Calafell.
A les 18.30 h, al teatre Orfeó
Calellenc.

TAULA RODONA sobre les
diferències salarials entre homes
i dones en el món del bàsquet.
A les 19 h, a la Sala d’Exposicions
de l’Ajuntament Vell.

Malgrat de Mar
LA BARRETINA SONA
11.30 h Local Social, 1r pis de la
Barretina. Interpreta: Josep Soto
Quintet
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a la Sala d‘Actes de Can Comas.
Palafolls
FESTIVAL SINGULARS. A les
22.30 h al Casal de Palafolls amb
MARTA KNIGHT + JORDI LANUZA
DIA 25
Calella
JORNADA D’ACCÉS LLIURE a
la zona de la nova Escola Carles
Salicrú i a les noves oficines
municipals. De 10 a 13 h, a la
Fàbrica Llobet-Guri.

TEATRE INFANTIL
18 h al Centre Cultural
Tea Time. Cia TXEMA. Màgia
Pineda de Mar
CONCERT DE PIANO I
CLAVICÈMBAL, En blanc i negre,
a càrrec de M. Àngels Pardàs i
Marc Piqué i Marré. A les 11.45 h,
a l‘Escola Sant Jordi.
JAZZ VERMUT, músics Toni
Pujol (contrabaix), Juanma
Morer (bateria) i Ferran Morer
(guitarra). A les 12h, al Pati de
Can Comas.
TEATRE: CYRANO DE
BERGERAC, a càrrec de La
Companyia del Centre amb
la direcció de Maite Ferre. Es
tornarà a representar el dia 25
A les 18 h, a la Sala Gran del CCR.
Tordera
PARLÀVEM D‘UN SOMNI al
Clavé, 18 h
Alt Maresme
MITJA MARATÓ DEL
MARESME. Recorregut entre
Calella - Pineda - Santa Susanna
i Malgrat.
DIA 19
Calella
Sortida i arribada de la primera
etapa de la 98a VOLTA CICLISTA
A CATALUNYA.
Santa Susanna
CLUB DE LECTURA INFANTIL a
la Biblioteca. 17.30 h.
DIA 20
Calella
XERRADA SEXE I EDAT, RELACIÓ
PROPORCIONALMENT
INVERSA? a càrrec de la Dra.
Curós. 19 h, a l’Espai Mercat.
DIA 21
Calella
CONFERÈNCIA “Anna Magnani
i el cinema neorealista italià”,
a càrrec de la Sra. Margarida

Carnicé. 18.30 h, al Casal
l’Amistat.
Malgrat de Mar
RECITAL DE POESIA. Dia
Mundial de la Poesia. A les
19.30 h Sala de la Biblioteca la
Cooperativa.
Santa Susanna
ESPECTACLE INFANTIL. POESIA
A LA SALA. A partir de 4 anys. A
la Biblioteca a les 18 h.
DIA 22
Malgrat de Mar
LECTURES ESPECIALS: EL CLUB
DE LECTURA FÀCIL. 11 h. Sala de
la Biblioteca la Cooperativa.
Santa Susanna
CLUB DE LECTURA FÀCIL a la
Biblioteca. A les 17 h.
DIES 23, 24 I 25
Tordera
FIRA MERCAT DEL RAM al Parc
Prudenci Bertrana.
DIA 23
Calella
INICI DEL CURS DE
MONITORS/RES D’ACTIVITATS
DE LLEURE INFANTIL I
JUVENIL. 16 h, a l’Àrea
d’Educació.
TROBADES D’ÒPERA amb
el comentari de Carmen de
Georges Bizet, a càrrec de Rosa
Maria Carbonell. 18.30 h, a la
Sala Mozart.
19è CAFÈ JAZZ A CALELLA
Concert amb Xavier Casellas
(veu), Albert Bover (piano),
Carlos Falanga (bateria) i Manel
Fortià (contrabaix). A les 22 h, al
Nui Beach.
Malgrat de Mar
L’HORA DEL CONTE
En Patufet explica les seves
entremaliadures. A les 18 h, Sala
de la Biblioteca la Cooperatia.

Pineda de Mar
CANTATA ESCOLAR de les
escoles de primària de Pineda
de Mar. A les 10.15 h, al camp de
futbol de Can Xaubet.
CINEFÒRUM
De 18.30 a 20.30 h, a la Sala
d’Actes de Can Comas.
Santa Susanna
-18h. Espectacle poètic familiar.
Tan petita i ja saps. A partir de
poemes de Maria Mercè Marçal.
Biblioteca la Vall d’Alfatà.
-19.30h. Espectacle de titelles
Poemes visuals, a càrrec de la Cia
Jordi Bertran. En commemoració
del dia internacional de la
poesia. Al Local Social.
DIA 24
Calella
PUNT INFORMATIU SOBRE
ESTALVI d’aigua amb motiu del
Dia Mundial de l’Aigua. De 10 a
13 h, a la plaça de l’Església.
HORA DEL CONTE amb el títol
L’Artur i la Clementina, a càrrec
de Sílvia Serra. A les 11.30 h, a
la Biblioteca Can Salvador de la
Plaça.
SOTA TERÀPIA, amb Francesc
Ferrer, Marina Gatell, Roser
Batalla, Miquel Sitjar, Òscar
Rabadán i Meritxell Huertas.
21.30 h, a la Sala Mozart.
Pineda de Mar
TALLER DE GÒSPEL, a càrrec
de Moisès Sala, director de The
Gospel Viu Choir. D‘11h a 14h, a
l‘espai Sara Llorens.
CONCERT: GOSPELIZING, The
Gospel Viu Choir. A les 19.30 i a
les 22 h, a L‘Auditori.
XERRADA SOBRE
ENTRENAMENT I NUTRICIÓ
ESPORTIVA EN EL CICLISME
A càrrec de Josep Codinach,
entrenador esportiu i Elena
Piñeiro, nutricionista. A les 18 h,

D’11 a 2 h, al passeig de Manuel
Puigvert (zona al voltant del
monument a la sardana).
CINECLUB: MAUDIE, EL COLOR
DE LA VIDA (comèdia romàntica)
A les 21 h, a la Sala Mozart.
DIA 30
Calella
26a BUNYOLADA POPULAR
Organitza: Gent del veïnat de
Pequín de Calella. 11 - 20 h, a la
plaça d’Espanya.

44è CONCURS DE TEATRE
AMATEUR amb l’obra Les regles
del joc, a càrrec del Centre Moral
de Gràcia. A les 18.30 h, al teatre
Orfeó Calellenc.

PROCESSÓ DE SETMANA
SANTA. Sortida del portal
principal de la Parròquia de
Santa Maria i Sant Nicolau. A les
20.30 h.

Santa Susanna
AUDICIÓ DE SARDANES amb
la Cobla Principal de Cassà. Al
Pavelló Municipal. 18 h.

19è CAFÈ JAZZ A CALELLA
Concert amb Vicens Martín
(guitarra), Rai Ferrer (contrabaix)
i Ramón Ángel Rey (bateria).
22 h, al Bahari Club.

DIA 26
Calella
INICI DEL CURS DE
PREMONITORS/RES d’activitats
de lleure infantil i juvenil. A les
10 h, a l’Àrea d’Educació.
Malgrat de Mar
CLUB DE LECTURA INFANTIL
A les 17.30 h a la Sala de la
Biblioteca la Cooperativa, de 9 a
11 anys. A les 18.30 h a la Sala de
la Biblioteca la Cooperativa, de
12 a 14 anys.
Palafolls
CLUB DE LECTURA a les 19 h a
la Biblioteca Enric Miralles.
DIA 28
Malgrat de Mar
CLUB DE LECTURA
19 h Sala de la Biblioteca la
Cooperativa
La tarda del senyor Andesmas de
Marguerite Duras
DIA 29
Calella
PRIMER DIA DEL CARPE
BIRREM, FESTIVAL DE LA
CERVESA ARTESANA

Pineda de Mar
PROCESSIÓ SETMANA SANTA,
sortida del c/ Vallès, organitza AC
Mare de Déu del Dolors i Crist
Jacent. A partir de les 18 h.
DIA 31
Palafolls
FESTA PETITA:
Espectacle familiar a càrrec de
David el Mag amb l‘espectacle
“Viu la màgia” a les 18.30 h al
Fòrum Palatiolo.
A les 21 h, Tabalada a càrrec
de Diablesfolls. Tot seguit,
Correfoc amb Diablesfolls i les
Colles amigues que acabarà amb
Verstots dedicats a tothom.
A partir de les 22.30 h, a la plaça
de Poppi, concert de versions i
amb bon rotllo a càrrec del grup
Mala Vida.
SARDANES a càrrec de la Cobla
Palafolls. A les 12 h, al Fòrum
Palatiolo. (Dia 1)
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TRANSPORTS PÚBLICS
RODALIES

AUTOBUSOS

LLORET - BLANES (Estació Renfe)
6.40

7.00

7.20 - 20.50 cada 30 min

21.15 21.40

BLANES (Estació Renfe) - LLORET
7.00

7.20 - 22.50 cada 30 min

LLORET DE MAR- BLANES (centre)
LLORET DE MAR (Estació de bus) - BARCELONA

BLANES - BARCELONA (Renfe)

5.00

FEINERS
6.05

6.17

6.33

6.48

7.05

7.17

7.35

7.47

8.17

8.48

9.16

9.46

10.17 10.47 11.17 11.47 12.17 12.47
13.17 13.47 14.13 14.46 15.16 15.47
16.16 16.47 17.16 17.47 18.16 18.47
19.16 19.46 20.13 20.44 21.15 21.55
FESTIUS
6.03

6.33

6.53

7.03

7.33

8.03

8.33

9.03

9.33

10.03 10.33 11.04

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)
8.16

10.15 12.16 14.14 16.15

18.15 20.14 22.18
-

-

-

-

-

-

-

-

-

FEINERS (Directes)
7.46

9.15

19.15 21.12

11.16 13.16 15.15 17.15
-

-

-

8.30

9.30

10.30 11.30 13.30 15.30

17.15 19.00
BARCELONA - LLORET DE MAR (Estació de bus)
8.45

9.45

-

FESTIUS (Transbord Maçanet - Massanes)
7.45

8.45

9.45

10.45

11.37

12.37

14.44

15.44

16.44

17.37

18.42

19.44

20.45

22.13

-

-

-

-

7.15 - 20.55 cada 20 min

FESTIUS

8.00 - 21.00 cada 30 min

BLANES (centre) - LLORET DE MAR
7.00 - 21.00 cada 20 min

FEINERS
FESTIUS

11.15 13.15 14.15 15.15 17.15 18.30

19.15 20.30

8.00 - 21.00 cada 30 min

BLANES (Estació) - BARCELONA (Estació del Nord)
6.45

9.30

10.00 14.30 17.00

-

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

BARCELONA (Estació del Nord) - BLANES (Estació)

FEINERS

9.00

6.30

7.05

7.30

9.00

11.00 14.00 15.50 18.20

DISSABTES FEINERS

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

DISSABTES FEINERS

13.15 19.00

20.00
-

6.15

FEINERS (totes les parades)
8.00

10.15 12.15 13.45 14.15 16.15 18.15 20.15
10.30 14.30 16.30 19.30

-

-

BLANES (Estació) - BARCELONA (Aeroport del Prat)
3.45 5.00 6.45 9.30 12.30 14.30 17.00
BARCELONA (Aeroport del Prat) - BLANES (Estació)
10.15 11.15 13.15 15.15 16.40 18.15 22.15
GIRONA (Estació de bus) - LLORET DE MAR
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

14.00 17.30 19.00 23.00

-

FEINERS (totes les parades)

LLORET DE MAR (Estació de bus) - GIRONA

FEINERS (Transbord Maçanet - Massanes)
7.16

7.30

FEINERS

-

-

-

SEMIDIRECTES (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
Març
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2

Adreces i telèfons

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

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

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

A PARTIR DE LES 12 DE LA NIT, S’HA DE TRUCAR ABANS A LA POLICIA LOCAL
(T. 972 358 666) I S’HA DE PORTAR LA RECEPTA.

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

Adreces i telèfons

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

M. CABAÑAS
J. MARTÍNEZ
FÀBREGAS
E. TALLADA
TIBAU
CÀNOVES
M. TALLADA
BORRÀS
LLADÓ
I. ESPINET
MASETE
S. MORERA
E. GILABERT
A. MARTÍNEZ
PERPINYÀ
C. CABAÑAS
MAZÓ
M. CABAÑAS
J. MARTÍNEZ
FÀBREGAS
E. TALLADA
TIBAU
CÀNOVES
M. TALLADA
BORRÀS
LLADÓ
I. ESPINET
MASETE
S. MORERA
E. GILABERT
A. MARTÍNEZ
PERPINYÀ
C. CABAÑAS
MAZÓ
M. CABAÑAS

De 22 h a 22 h (24h)

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

ECONOMIA LOCAL

Noves instal·lacions
lions d’euros, la nova nau d’uns
2.000 metres quadrats i situada
a l’avinguda d’Europa n. 50, donarà molta més visibilitat i proximitat a les dues marques.
La concessió d’ambdues marques aposta per donar un servei
integral de postvenda, amb els
tallers oficials de mecànica i recanvis, i afegint el departament
de carrosseria i pintura, que fins
ara no l’oferien.

Façana de les noves instal·lacions de Toyota i Citroën

BLANES

Grup Andreu Automoció
ha estrenat les noves instal·la-

cions de les marques Citroën i
Toyota a Blanes. Amb una inversió aproximada de tres mi-

Midas a Blanes
BLANES

Midas, especialista en el manteniment del cotxe i de la moto,
ha obert un nou centre a Blanes,
el tercer de la demarcació de Girona. Es tracta d’una nau de 225
m2 situada al carrer Ses Falques,
33 (Polígon de l’Estació).
Disposa de tres elevadors per
al manteniment i revisió dels cotxes i un espai reservat per a vehicles de dues rodes.
Midas disposa de 157 centres repartits per tot l’estat, 28 a
Catalunya. 140 són gestionats en
règim de franquícia i 17 directament per la companyia. yy

Façana de Midas Blanes

Procars Blanes
BLANES

Taller de mecànica general
de l’automòbil i compra-venda:
electricitat, diagnosi, Pneumàtics, aire condicionat...
A Procars Blanes t’expliquen
d’una manera fàcil que és el que
li passa al teu cotxe i que necessita. El seu fort és el tracte amb les
persones.
Procars Blanes està ubicat al
carrer Giralda, 20, al barri de
Mas Borinot. Més informació a:
procarsblanes.com yy

Entrada del taller Procars Blanes

Les instal·lacions actuals de
Garatge Andreu i Japand21 havien quedat petites i desfasades
pel volum de clients als quals
donava servei. Fins ara, les dues
marques compartien la mateixa
nau industrial i estaven situades
en el carril d’accés va la carretera en direcció a Palafolls. yy
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PUNTS DE DISTRIBUCIÓ DE LA MARINA

ANUNCIS PER PARAULES
Cadireta Concord Ultimax
Grup 0+ i 1, isofix 3 punts, instal·lació sentit marxa i contramarxa, reclinable i adaptable segons creixement. 115 €. Tel. 600 768 238.

Venc Scooter Peugeot Satelis
125 cc. Seminova, poc ús, nomes
9000 km, any 2007 estat impecable, entrego amb canvi de nom
inclòs. Preu 1.400 €
Contacte: Abel. Tel. 609 641 995

Boteller de fusta venc en perfecte estat amb capacitat per
a 55 ampolles les mesures són
1,10 m d´alt 57 cm de llarg i 57
cm de fons. 39 €. Tel. 606 828 492

Cadireta MacLaren Quest
Bon estat. Es ven amb bossa
adaptable, funda d‘estiu, plàstic
per a la pluja i parasol. 85 €.
Tel. 600 768 238

Venc Wii
Wii en perfecte estat, amb dos
comandaments amb funda + U
Draw i 11 jocs 150 €.
Contacte: 661 1412 49 (tarda)

Caminador de 3 rodes
Nou, inclou cistella, safata extraïble i bossa de compres. Empunyadures anatòmiques ajustables
en alçada de 87 a 99 cm. 90 €.
Tel. i Whats 666 357 832

Taula mescles 48 canals
Amb la seva font d‘alimentació,
pach per connectar al PC. 250 €
Tel. 666 357 832

ROOMBA 782 amb virtual wall
inclòs, impecable, en garantía.
300 €. Tel. 661 141 249 (WP).

Comença a guanyar diners de
manera fàcil. Curs de borsa
Aprèn a interpretar les senyals de
compra i venda. Només 21 hores.
Truca al 972 332 139

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 TOT CARN
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
Carrer Gavarres
19 PASTISSERIA GUTIÉRREZ
Vila de Lloret
20 GALP HOSPITAL
Accés Costa Brava
21 GALP POLÍGON
Carretera de l‘Estació
22 PASTISSERIA GUTIÉRREZ
Carrer Cristòfol Colom
23 CAPRABO
Carrer Cristòfol Colom
24 CAFETERIA COSTA BRAVA
Mas Florit
25 PEIXATERIA VALLS
Plaça dels Dies Feiners
26 XURRERIA LA PLANTERA
Avinguda Catalunya“

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 PARÍS 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 CARME RUSCALLEDA (XEF PREMIADA AMB 7 ESTRELLES MICHELIN)

“Hem de menjar productes frescos, de qualitat i
diferents en cada estació de l’any”
ALMUDENA MONTAÑO INDIA

Autodefineix la seva cuina com
natural, interessant, saludable,
especial i creativa. La xef Carme
Ruscalleda (Sant Pol de Mar, 1952)
és una de les cuineres que té més
estrelles Michelin del món, 7 en
total, i una gran defensora de la
cuina saludable. Aquest any celebrarà el 30è aniversari del restaurant Sant Pau, que va obrir amb el
seu espòs Toni Balam a Sant Pol,
el poble originari d’ambdós. Amb
aquest restaurant ha aconseguit
3 de les 7 estrelles Michelin que
posseeix, altres 2 per l’homònim
de Tòquio (Japó) i 2 pel restaurant
Moments, ubicat a l’Hotel Mandarín Oriental de Barcelona, amb el
seu fill Raül Balam al capdavant
dels fogons. Allà on va Carme Ruscalleda explica la importància de
cuinar amb productes frescos i de
qualitat, una filosofia que ha quallat en els seus restaurants i que ha
escampat pel món a través de llibres, tallers i conferències.
Som el que mengem?
És molt important què mengem
i de què s’alimenten els nostres
productes. Hem de menjar productes frescos, de qualitat i diferents en cada estació de l’any. Per
tant, hem de buscar que aquell
peixet que consumim hagi menjat bé i que el pollastre o enciam
conservi tots els nutrients. Cal
dedicar temps a reflexionar què
ens posem a la boca, cal trobar
temps per cuinar i hem de ser
exigents amb què posem al nostre plat. Som el que mengem, el
que sentim, com ens movem i
com descansem.
Menjar sa és car?
No cal. La cuina de l’enginy és
aquella que ho fa amb pocs ingredients, com feien els nostres avis.

tractar-lo. També explico com
posar en valor els bullits.

Carme Ruscalleda anima els nens a que experimentin amb els aliments. Foto: Almudena Montaño

Vostè ha dissenyat un menú de
“gastronomia antiedat”. Envellim més lentament segons què
ingerim?
Sí. He dissenyat receptes antiaging en col·laboració amb doctors
experts en aquest tema perquè
està demostrat que menjar sa fa
més lent el procés d’envelliment.
Són receptes que tenen en compte l’estacionalitat dels productes
i compta amb aliments que són
font de vitamines, proteïnes,
minerals, oligoelements, greixos
i hidrats de carboni. Els productes del menjar antiedat els trobem a l’entorn on hem nascut,
allò que menjaven els nostres
avantpassats.
Com podem educar els més petits
perquè mengin saludablement?
Doncs parlant dels aliments a
taula. Quan fem una truita de
carxofes hem de parlar del valor
dels ous i explicar que hem comprat uns ous de matrícula zero,
que ponen unes gallines que

estan a l’aire lliure i que n’hi ha
unes altres que porten la matrícula 3 i que pobretes estan quietes. Ressalteu el valor de menjar
uns ous d’una gallina feliç! I també parleu de les carxofes que heu
anat a buscar al veí o a la plaça.
Però, de vegades els gustos dels
nens encara no estan prou desenvolupats i alguns aliments
no els troben bons.
Cal compartir precisament això.
Potser un plat l’hem cuit massa o
massa poc o ens hem passat amb
la sal. Amb aquest comentari a
taula, aquesta investigació gastronòmica, estem educant en el
valor dels aliments i també el paladar exigent d’aquesta canalla.
Si aprenen el valor de la puresa
de les coses bones, quan siguin
grans sabran triar molt bé.
I com podem aconseguir que
els nens mengin de tot, sobretot verdura i peix, que és el que
més costa?

Fent entrenaments a casa, que els
nens entrin en un joc d’experimentar. No us enfadeu si diuen
“això no vull, no m’agrada”. Torneu-ho a intentar, poseu-ho bonic, creeu un joc amb l’aliment i
practiqueu amb el vostre exemple. Si mengeu vegetals i peix, els
nens acabaran menjant-los.
Ho posaré en pràctica.
Això ho explico al llibre La màgia de la cuina, amb il·lustracions
de Pilarín Bayés. És un llibre de
288 receptes que neix com a eina
per a les escoles, per donar valor
als aliments. És un llibre atípic de
cuina.
Què té de diferent de la resta de
llibres de receptes de cuina?
Que parla de la tècnica de cuinar. Quan cuines utilitzes diverses tècniques: bulls, fregeixes, estofes, rosteixes... Si domines les tècniques, pots portar
a casa teva un aliment que no
has cuinat mai i sabràs com

Com?
No és cap càstig menjar bullits,
és un plaer i pots aprofitar també el caldo del bullit. I tampoc
és dolent fregir. No pots menjar
fregit cada dia, però tenim un oli
meravellós i que cal saber com
cuinar-lo. No cremeu l’oli, l’oli
ha de treballar a tota la paella.
Si hi ha espais buits, cremareu
l’oli. Quan estofem ho fem amb
aquells aliments de la cuina de
bord. En una cassola entres la
patata i tens l’hidrat de carboni,
una mica de costella de porc i
tens la proteïna i uns vegetals del
sofregit i tens les vitamines. Amb
poca cosa tens un plat complet,
econòmic i saludable!
S’han posat de moda els súperaliments. Me’ls recomana?
Està bé que els descobrim i els
investiguem. La col kale, l’espirulina. Però no deixem de consumir bledes, espinacs, pebrots...
Els que vivim a la Mediterrània
tenim la sort que a cada estació
tenim uns aliments que ens equilibren l’organisme i ens preparen
pel fred o la calor. No mengis coliflor a l’estiu, ni a l’hivern mongeta tendra. La mongeta tendra
menja-la a l’estiu que és més barata, més bona i més sana.
Potser el problema és que tenim
al nostre abast de tot i durant
tot l’any.
Exacte, però cal recuperar la cultura de les estacions. Els mercats
canvien de color, de forma i de
sabor. Una bona tècnica és portar
la canalla al mercat els dissabtes i
que es deixin seduir. Que ells triïn el menjar i que després ajudin
a cuinar-lo i vegin la transformació de l’aliment de cru a cuit.

L’alimentació i els hàbits
saludables a l’etapa escolar
Com a cloenda dels actes de
celebració del 50è aniversari
de l’Escola Mossèn Joan Batlle
de Blanes, el passat 15 de febrer van convidar la xef Carme
Ruscalleda a compartir una
taula rodona amb la doctora
de medicina general Josefa Extremera, i amb el responsable
de programes de la Fundació
Gasol, Santi Gómez, que estu-

dia l’obesitat infantil. Sota el
títol L’alimentació i els hàbits
saludables a l’etapa escolar, els
tres experts van donar idees
per implementar-les a casa.
Van destacar els beneficis de la
pràctica de l’esport per evitar
l’obesitat, sense oblidar la piràmide alimentària i la dieta
mediterrània. També van recordar la importància de men-

A la taula rodona van donar consells sobre l’alimentació saludable. Foto: Almudena Montaño

jar tota la família junta sense
televisió ni dispositius mòbils

i deixar de banda la mandra
per cuinar... perquè preparar
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un plat es pot convertir en una
gran festa familiar. yy

