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HISTÒRIA - Pàg. 10

700 ANIVERSARI
El juny de 1319 naixia la Parròquia
de Santa Maria de Blanes. Fins
aquell moment depenia de
Tordera. Aquest proper any 2019,
per tant, es compliran 700 anys
de la seva creació.

ECONOMIA - Pàg. 22

UN DIA I MIG SENSE LLUM
Endesa talla el subministrament elèctric a l’empresa Nylstar de Blanes
pels deutes acumulats durant més d’un any. Els treballadors van haver de
marxar cap a casa a l’espera de tornar a tenir llum.

Desenvolupa’t

Un dels darrers assajos de La Bella Dolores. Foto M.A. Comas

La posada en escena de La Bella Dolores marca les festes de Sant Romà de Lloret de Mar d’enguany. S’han
previst fins a quatre representacions. El programa inclou activitats per a totes les edats i gustos: barraques,
concerts, balls, sardanes, activitats infantils... Més informació a les pàgines 13 i 14.

Llevantada

Platja central de Blanes. Foto Yoyo

El més d’octubre va acabar amb
una marcada inestabilitat meteorològica amb abundants precipitacions en forma d’aigua i
neu, vent i temporal a la mar.
Les platges de Blanes i Lloret de
Mar ja han notat els efectes de
la primera llevantada de la tardor. El riu Tordera ha anat ple
de gom a gom. Pàg. 4

La xerrada-col·loqui es va fer al teatre. Foto M.A. Comas

L’expert en economia Santiago Niño-Becerra ha inaugurat a Lloret
de Mar el programa ‘Desenvolupa’t’, un cicle de conferències impulsat pel Departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament i
pel Servei d’Ocupació Municipal (SOM). L’objectiu no és altre que
convertir la vila en un referent de difusió de coneixement en l’àmbit econòmic. Pàg. 8
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L’Editorial
Gestió de l’espai públic
Qualsevol obra que pugui alterar el medi ambient o el paisatge
està obligada a aportar un Estudi d’Impacte Ambiental.
En canvi no sembla que sigui necessari aportar cap estudi per
minimitzar les inevitables molèsties que l’execució de l’obra segurament provocarà a la ciutadania, en especial si cal tallar vies
de circulació.
És potser per aquesta mancança que alguns executors d’obres tallen irresponsablement vies essencials, provocant cues inacabables.
L’autovia A-2 cap a Girona n’és un exemple clar. Les obres porten anys amb un ritme de treball medieval, sense que sembli que
importi a ningú.
A Blanes el tall de la carretera de Tordera -per soterrar una canonada d’aigua- té un termini d‘execució de tres mesos, provocant
una embús monumental a la rodona del McDonald’s.
Ningú compren que els responsables d’adjudicar aquestes obres
no hagin exigit un termini raonable d’execució per evitar entorpir la circulació més temps de l’estrictament necessari. Potser
només van valorar l’oferta més barata sense tenir en compte el
temps d’execució.
No sembla que facin honor a la seva condició de servidors públics tolerant que obres que haurien de durar dies s’allarguin
durant mesos. yy
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Els escolars aprenen a salvar
vides amb RCP a l’escola
BLANES

Fidel als seus principis, l’associació RCP a l’Escola va aprofitar l’assenyalada celebració del
16 d’octubre -Dia Europeu de
la Conscienciació de l’Aturada
Cardíaca i l’RCP-, per seguir
promovent el que els ha guiat des
que es va crear l’entitat: ensenyar
a la canalla els principis de la
Reanimació Cardio Pulmonar i
com reaccionar si ens trobem en
una situació d’emergència.

«RCP a l’Escola porta els
coneixements de la cadena
de supervivència i de
suport vital bàsic als nens i
nenes»
Per aconseguir-ho, van instal·lar un estand informatiu a
la plaça del Poble Sahrauí. La
ubicació es va triar per poder
comptar amb el màxim nombre de nens i nenes que, un cop
acabades les classes, van poder
informar-se i practicar la RCP
amb els coneguts ninots que simulen la textura i elasticitat que
té un cos humà per ser el màxim
de fidedigne possible.

l’Associació RCP a l’Escola són
professionals del món sanitari.

A banda dels alumnes de
l’Escola Quatre Vents, també en
van haver de l’Escola Pinya de
Rosa i d’altres centres del voltant
que van aprofitar l’oportunitat
de practicar la Reanimació Cardio Pulmonar. Igualment, es van
animar a participar-hi els pares,
mares i familiars dels escolars.
Un dels principals al·licients en
relació a d’altres experiències
docents és que els membres de

Formant part de l’aprenentatge, es va explicar als escolars què
és i com funciona un DEA (Desfibril·lador Extern Automàtic) en
cas que s’hagi de menester. Val a
dir que molt a prop del lloc on es
va instal·lar l’estand informatiu i
per practicar la RCP, hi ha dues
torres de DEA fixes. Un dels desfibril·ladors està situat a l’Escola
Quatre Vents, i l’altre a l’Escola
Bressol de Can Borell.

RCP a l’Escola fa arribar la informació als més petits. Foto Yoyo

RCP a l’Escola es va crear com associació l’any 2015 i
està formada per una trentena
de professionals: metges, infermers i tècnics sanitaris. De manera desinteressada, porten els
coneixements de la cadena de
supervivència i de suport vital
bàsic als nens i nenes en l’àmbit
escolar en una iniciativa pionera
arreu de Catalunya. L’aprenentatge als centres educatius l’han
fet en tres cursos consecutius,
i també tindrà continuïtat en
l’actual any lectiu. 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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Prova pilot a la dessalinitzadora de Blanes per
fer-la més sostenible
BLANES

nomia circular. Finalment, l’acte es va tancar amb una visita a
la planta pilot.

El projecte europeu Life
Dreamer s‘ha proposat desenvolupar una tecnologia de dessalinització “d‘alta eficiència” a la
planta de la Tordera, a Blanes, per
fer que sigui més sostenible. Concretament, es vol aprofitar fins al
90% de l‘aigua de mar tractada
tot combinant pretractaments
innovadors: la reutilització de
corrents residuals mitjançant la
gestió d‘efluents i la generació de
productes d’alt valor afegit.
Acciona Aigua n‘és el coordinador i compta amb la participació de dues empreses més:
Aquastill (dedicada a la destil·lació per membranes) i l‘empresa
de consultoria WE&B. El projecte, que va començar fa un any,
compta amb un pressupost d‘1,62
milions d‘euros (MEUR) i està finançat per la Comissió Europea
a través del Programa Life 2016
amb finalitats mediambientals.
Actualment ja s‘han posat
en marxa les diferents unitats
que configuren la planta pilot,
dissenyada per reduir els costos
i l‘impacte ambiental de la des-

PRIMERA DESSALADORA

Dessalinitzadora de Blanes. Foto Aj. Blanes

salinitzadora. El que es vol és
disminuir el consum d‘energia
per unitat d‘aigua i augmentar
la seva conversió a través del
tractament de residus i corrents
de salmorra concentrada. En
definitiva, es vol “augmentar la
sostenibilitat del procés de dessalinització per osmosi inversa”,
afavorir la recuperació d‘aigua
i la reutilització de recursos. La
solució proposada consisteix en

implementar un pretractament
d‘eliminació de nutrients per
evitar que s‘embrutin les membranes d‘osmosi inversa.
FINALITZARÀ EL DESEMBRE
DE 2019
El projecte finalitzarà el 31
de desembre del 2019. Durant
aquest temps, es recolliran els
resultats de la prova pilot en

condicions reals i tota la informació servirà per estudiar la
implantació d‘aquesta tecnologia a altres plantes de tractament d‘aigua marina.
Aquest octubre s’ha presentat el projecte a Blanes amb tècnics del projecte i es va fer una
taula rodona on es va reflexionar sobre les expectatives de la
regió, la dessalinització i l’eco-

La Planta Dessaladora de la
Tordera es va inaugurar l’any
2002 i està ubicada al costat del
riu i a tocar de la carretera d’Accés
a la Costa Brava (GI-682). Va ser
pionera arreu de Catalunya i es va
posar en marxa per la sequera que
patia el país des dels anys 90. Amb
la seva construcció es volia posar
fi a la sobreexplotació de l‘aqüífer
de la Tordera dels darrers anys i
garantir el subministrament d‘aigua tant a diferents municipis del
sud de la Selva com de la zona del
Maresme nord.
Inicialment es va dissenyar
per produir fins a 10 hm3 d‘aigua, però la sequera del 2007 i
2008 va accelerar l‘ampliació de
la seva capacitat fins a 20 hm3.
L’objectiu era poder aportar més
aigua a l‘àrea metropolitana de
Barcelona a través de la connexió
amb la potabilitzadora del Ter de
Cardedeu i reduir així les extraccions del riu Ter. yy
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Llevantada
BLANES - LLORET DE MAR

L’arribada del mes d’octubre també ha suposat la primera
llevantada de la temporada de
tardor-hivern. Les llevantades,
recordem, s’emporten la sorra,
i les garbinades, en tornen. Si
abunden les primeres, arriben
els greus problemes a platges i
passejos marítims del litoral de
la Selva. En aquesta ocasió, no
s’han de lamentar greus perjudicis. En algunes platges, la sorra
només s’ha traslladat a un altre
punt de la mateixa platja. En
d’altres, ha marxat. yy

Les guinguetes de Lloret es van buidar completament. Foto M.A. Comas

Fer fotos arran d’aigua comporta cert perill. Foto Yoyo

El riu de la Tordera ple a vessar

Imatge poc habitual del riu de la Tordera. Foto Yoyo
BLANES

La llevantada que hi va haver el diumenge 14 i el dilluns 15

d’octubre va portar precipitacions importants arreu del país. A
la zona de Viladrau i Espinelves

es van recollir prop de 200 litres
per metre quadrat. A més d’una
vintena de poblacions catalanes,
es van superar els 100 litres en
només dos dies. Molta de l’aigua
va caure a les capçaleres dels rius
i aquests oferien una imatge poc
habitual. Aquest és el cas de la
Tordera que anava plena de costat
a costat quan només una setmana
abans l’aigua que hi havia a la superfície era molt reduïda.

i va sortir per les comarques de
Girona. Al seu pas per Carcasona (França), va provocar diverses víctimes mortals. Feia només
uns dies, que una altra tempesta
també havia portat la mort a una
dotzena de persones de Mallorca.

Blanes s’afegeix al projecte de
la Tourdera.

Salvador Tordera, regidor
que ha portat el pes del projecte,
ha agraït la col·laboració de Renfe i Nylstar cedint terrenys per
poder unir el riu, la zona turística i l’estació.

La caiguda d’uns arbres va
tallar la comunicació entre Blanes i Maçanet-Massanes en tren.
Algunes persones van quedar
retingudes dues hores a l’estació
de Maçanet.

L’objectiu, amb la coordinació del Consell de la Selva i
la subvenció de la Diputació de
Girona, és fer un camí al costat
del riu des del naixement fins a la
desembocadura.

El conveni que s’ha portat a
ple ha estat aprovat per tots els
grups menys la CUP, que s’ha
abstingut. Segons Laia Buixeda,
“hauria estat una gran ocasió per
fer una actuació integral”.

La tempesta era les restes de
l’huracà Leslie que va entrar a la
Península Ibèrica per Portugal

A Blanes, s’han previst tres
actuacions, segons explica la regidora d’Urbanisme, Pepa Celaya:

Alguns municipis, cas de Tordera, Palafolls i Malgrat, ja tenen
feta la seva part del recorregut. yy

LA TOURDERA

“S’ha de senyalitzar el recorregut
pel voral del riu, però també facilitar l’anada d’usuaris per la zona
turística i la Plantera fins arribar
a l’estació de la Renfe”.

Blanes se solidaritza amb el poble agermanat
d’Ardales (Màlaga)
BLANES - ARDALES

L’Ajuntament de Blanes ha
fet arribar un missatge de suport
a l’Ajuntament d’Ardales, poble
amb el què està agermanat, en
solidaritat per la situació d’emergència que han patit arran de les
inclemències meteorològiques.
La intensa pluja caiguda en un
cap de setmana ha causat nombrosos danys en les comunicacions viàries d’accessos que hi ha
amb la població malaguenya.

«Es van recollir 396 litres
per m2 en 24 hores»
Els desperfectes són de tal
magnitud que l’Ajuntament d’Ardales va convocar un ple extra-

ordinari per declarar la població
malaguenya zona catastròfica.
Sortosament, no s’ha de lamentar
cap víctima mortal, però els 396
l/m2 que van caure durant gairebé 24 hores seguides van obligar
a nombroses persones a desplaçar-se per no veure’s arrossegades.
Posteriorment, també s’han
hagut de desfer del fang acumulat, treure l’aigua de moltes cases
i rescatar els vehicles que van ser
moguts per la força de l’aigua. Les
afectacions de més envergadura
han estat les comunicacions viàries per carretera a tres punts principals del municipi: el Caminito
del Rey, la carretera que connecta
amb el Chorro (l’estació de tren) i
l’accés al pantà.

«L’ajuntament malagueny
ha demanat que es declari
zona catastròfica»
El missatge solidari el va llegir l’alcalde de Blanes, Mario Ros,
tot just començar la sessió plenària ordinària del mes d’octubre.
Val a dir que l’endemà mateix
dels fets, el batlle blanenc ja es va
posar en contacte telefònic amb
l’alcaldessa d’Ardales, Maria del
Mar González, per fer-li arribar
la solidaritat del poble blanenc,
així com per posar-se a la seva
disposició per si els era menester
algun tipus d’ajuda des d’aquí. yy
Carretera destroçada. Foto Pedro Cantalejo
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El 2019 augmentaran els turistes britànics
LLORET DE MAR

Jet2Holidays y World2Meet
han donat a conèixer la previsió
per al 2019 en el marc d’un congrés que ha reunit als directors
generals d’ambdues companyies a
més de 130 representants del sector hoteler de la Costa Brava, Costa de Barcelona i Girona ciutat.

Ampliar el número de turistes
que viatgen a la Costa Brava i a la
Costa de Barcelona amb paquets
turístics tancats, aquest és l’objectiu el turoperador Jet2Holidays i
l’agència receptora World2Meet
per al proper any. En concret, preveuen ampliar un 10% les places
per aquest tipus de turistes en els
22 vols setmanals de la companyia
Jet2 a l’aeroport de Girona procedents de Belfast, Birmingham,
East Midlands, Edinburgh, Glasgow, Leeds Bradford, London
Stansted, Manchester i Newcastle.

«El 2018, 40.000 turistes
han viatjat amb tot el
paquet vacacional a través
de Jet2Holidays»

«Hi haurà 22 vols setmanals
de la companyia Jet2»
“Al 2018 hem tingut 40.000
turistes que han viatjat amb tot
el paquet vacacional a través de
Jet2Holidays. El nostre objectiu a
llarg termini és doblar aquesta xifra, però pel 2019 seria bo arribar
als 45.000 viatgers d’aquesta modalitat”, afirma Andrea MacConnell, Regional Manager de Mainland Spain a Jet2Holidays.
El nombre de places que el turoperador preveu oferir el 20192020 supera les 91.200 per a la

La presentació de les dades es va fer a Lloret de Mar. Foto ACN

Costa Brava, un destí que consideren alguna cosa més que “sol i
platja” i que dona resposta a molts
tipus de turistes.

“Volem més partners i més places
hoteleres per seguir creixent a la
Costa Brava; les possibilitats són
enormes si treballem junts”, ha dit.

“Vam arribar a la Costa Brava el 2016 i des de llavors no hem
deixat de créixer. Hem invertit
i apostat per aquest destí d’una
manera responsable i som un
grup financer estable”, afirma Steven Heapy, CEO de Jet2Holidays.

Com a novetat, al 2019 s’implementarà el “in resort check-in”
a la Costa Brava, el que suposarà
una millora per al sector hoteler,
ja que els turistes podran deixar la
maleta al mateix hotel i recollir-la
al seu aeroport de destí.

En aquesta línia, Heapy ha
assegurat que Jet2Holidays augmentarà també la seva capacitat de places des del Regne Unit
amb destí a les Illes Balears (10%
més), les Illes Canàries (15% més)
i la península (un 6% més). Jet2
ha transportat aquesta temporada a 6,4 milions de passatgers.
D’aquests, 3,2 milions són clients
amb paquet turístic a través del
turoperador Jet2Holidays.

La trobada s’ha celebrat al
teatre de Lloret de Mar, un dels
nuclis de turisme més importants de la Costa Brava i un dels
més interessats en la captació de
més visitants del Regne Unit. La
trobada també ha comptat amb
el suport de l’Ajuntament de Lloret de Mar i de la seva entitat de
promoció Lloret Turisme. L’alcalde de Lloret de Mar, Jaume
Dulsat, ha sigut l’encarregat de
donar la benvinguda a les autoritats i als hotelers afirmant que
“el turisme britànic suposa el 8%
de la quota de mercat a la Costa
Brava i per a nosaltres és important que l’aeroport de Girona segueixi creixent”. yy
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Lloret es promociona als mercats britànics i francès
LLORET DE MAR

El Lloret Convention Bureau
ha participat en dues accions promocionals amb l’objectiu de fomentar el coneixement de l’oferta
MICE de Lloret de Mar entre els
professionals del segment especialitzat en turisme de reunions de
França i el Regne Unit.

«El fil argumental d’una de
les presentacions es basava
en el llegat indià de Lloret
de Mar»
La primera acció va tenir lloc
a Atenes, on una seixantena de
professionals britànics van participar en grups en diferents tallers
on el Lloret Convention Bureau
va dur a terme unes presentacions

dinàmiques de la destinació. El fil
argumental de les exposicions es
basava en el llegat indià de Lloret
de Mar a partir del qual -i amb
diferents experiències com un joc
de taula o un taller de daiquiris’arribava a conèixer l’oferta especialitzada de la destinació i les
empreses que formen part del Lloret Convention Bureau, entre elles
el Palau de Congressos Olympic,
també present a l’esdeveniment.
L’entitat de promoció depenent de Lloret Turisme també s’ha
desplaçat fins al sud de França per
participar en un afterwork amb
seixanta professionals d’empreses de Tolosa organitzat pel Costa
Brava Girona Convention Bureau.
A l’esdeveniment, tematitzat al
voltant de la gastronomia giro-

nina, els participants del territori
dinamitzaven diferents tallers gastronòmics que incloïen també una
presentació de cada empresa i entitat. El Palau de Congressos Olympic, l’Hotel Santa Marta i el Gran
Hotel Monterrey de Lloret de Mar
van participar en aquesta acció de
promoció col·laborativa entre el
sector públic i el privat.

«El mercat britànic i el
francès són dos dels
mercats estratègics de la
vila lloretenca»
En paraules de Montse Belisario, directora del Lloret Convention Bureau: ”El mercat britànic i el francès són dos dels
mercats estratègics per a la nostra

Lloret mostra el seu passat indià. Foto Lloret Convention Bureau

destinació i la valoració que fem
d’aquestes accions és molt positiva ja que hem presentat la nostra
oferta als professionals que habi-

tualment són els que prenen les
decisions a les seves empreses i
agències, i que ara ens coneixen
amb més profunditat”. yy

Més de 800 escolars aprenen seguretat viària
LLORET DE MAR

La caravana de MAPFRE es va muntar a la plaça Pere Torrent. Foto Aj. Lloret

Fundación MAPFRE, en col·
laboració amb l‘Ajuntament de
Lloret de Mar, ha muntat a la vila
la Caravana d‘Educació Viària,
una iniciativa educativa on experts en la matèria transmetran
a nens d‘entre 8 i 12 anys la importància de fer servir cadiretes
infantils, cordar-se el cinturó, utilitzar el casc ciclista i establir contacte visual amb els conductors en
creuar la via com a vianants, comportaments clau per adaptar-se als
nous models de mobilitat, especialment en l‘àmbit urbà, i no patir
un accident de trànsit.

En aquesta activitat, coordinada des de la Policia Local i
el Departament d’Educació de
l’Ajuntament de Lloret, i que s’ha
desenvolupat a la plaça de Pere
Torrent, els escolars aprenen a
fer-se visibles en les vies públiques i participen en un taller on
es promouen la convivència, la
tolerància i la prudència, valors
que sens dubte contribueixen a
evitar els accidents de trànsit.
En total hi han participat uns
800 alumnes de 4t de primària de
les escoles de Lloret i associacions com Aspronis.

La caravana recorrerà unes altres 23 ciutats a Espanya i Portugal on està previst que participin
prop de 23.000 nens. La Caravana
d‘Educació Viària està alineada
amb els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions
Unides, concretament amb el 3.6,
que planteja reduir a la meitat el
nombre de morts i lesions causades
per accidents de trànsit en el món
abans de 2020, i amb l‘objectiu 11.2,
que vol facilitar, abans de 2030,
l‘accés a sistemes de transport assegurances assequibles, accessibles i
sostenibles a tots els ciutadans, així
com millorar la seguretat viària. yy

El Lloret Outdoor Summer Festival reuneix més
de 10.000 espectadors
LLORET DE MAR

El Lloret Outdoor Summer
Festival ha aplegat aquest estiu
10.594 espectadors en els dinou
espectacles de música i dansa que
han tingut lloc durant els mesos de
juny, juliol, agost i setembre a Lloret de Mar. El festival es va iniciar
el 26 de juny amb l’actuació de la
companyia de circ lleidatana Improvisto’s Krusty Show i el seu espectacle Fingerlight i va acabar el
27 de setembre passat amb l’espectacle itinerant del clon gironí Pere
Hosta, Postal Express.
La programació d’aquest festival cultural d’activitats a l’aire lliure
ha comptat amb diferents propostes
musicals consolidades com la segona edició del cicle Fenals de Músi-

ca, amb quatre concerts durant els
dijous d’agost a la platja de Fenals,
que han aplegat més de 300 persones cada nit, o els quatre concerts
del Clon Festival, que enguany ha
arribat a la 15a edició amb més de
4.000 espectadors, i altres noves actuacions musicals a l’aire lliure com
el concert de l’Orquestra Maribel
durant la Festa Major, amb la participació de més de 1.400 persones, una proposta d’havaneres en
petit format amb Indira Ferrer i
Antoni Mas a la Biblioteca de Lloret, que van seguir 180 persones
i l’actuació de la Cobla dels Sons
Essencials el 9 de setembre, que va
aplegar més de 350 espectadors.
Entre les propostes teatrals,
s’han inclòs quatre espectacles

d’arts al carrer (Fingerlight, Minute,
Rojo Estandar i Postal Express) que
han aplegat a diferents espais de la
vila més de 1.500 persones i, com
a activitat estrella, es va organitzar
una diada castellera el dissabte 30
de juny que va aplegar un miler de
persones i que va comptar amb la
presència dels Castellers de Vilafranca, els Marrecs de Salt i els Maduixots del Maresme.
La gran majoria de les propostes han estat gratuïtes, exceptuant
el cicle impulsat per l’associació
Amics de la Música de Lloret, Nits
de Piano, amb tres concerts per als
quals es van vendre 264 entrades.
La recaptació d’aquests concerts es
destinaran a la restauració de l’orgue de la parròquia. yy

Circ a la plaça Pere Torrent. Foto Aj. Lloret
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Santiago Niño-Becerra, ponent de luxe a Lloret
LLORET DE MAR - MOISÉS GARCÍA

L’expert en economia Santiago
Niño-Becerra va ser present a Lloret a finals d’octubre en un cicle de
conferències impulsat pel Departament de Promoció Econòmica
de l’Ajuntament i pel Servei d’Ocupació Municipal (SOM). L’objectiu
no és altre que convertir la vila en
un referent de difusió de coneixement en l’àmbit econòmic. La
primera xerrada va anar a càrrec
d’aquest reconegut economista,
que va exposar la seva visió sobre
el futur que espera a la destinació.
Niño-Becerra, va ser clar. Considera que Lloret depèn excessivament del sector turístic i creu que

és convenient que s’obrin noves
polítiques enfocades en altres àmbits, especialment pensant a llarg
termini. Ho va exposar davant de
més de 300 persones que van omplir el teatre. Entre els assistents hi
havia alumnes dels instituts Coll i
Rodés, Rocagrossa i Immaculada
Concepció. Tot el públic va destacar l’elevat nivell de coneixements
que va demostrar el ponent.
La conferència del doctor
Niño-Becerra va consistir en una
anàlisi a consciència sobre la realitat econòmica en què va augurar un futur no massa positiu.
Entre altres temes, l’economista
va exposar quines seran les pro-

fessions del futur més immediat.
També va afirmar que les feines
seran cada vegada més robotitzades i que hi haurà professions
que no necessitaran cap persona
humana per ser una realitat. El
convidat va augurar que s’acabaran els contractes indefinits i que
les empreses tindran menys treballadors, però que aquests seran
de màxima qualitat i gaudiran de
millors condicions laborals.
L’esdeveniment va servir per
inaugurar el cicle Desenvolupa’t.
Un dels al·licients d’aquestes trobades és que el públic assistent pot
plantejar preguntes i parlar de tu a
tu amb els conferenciants. yy

Santiago Niño-Becerra al Teatre de Lloret. Foto M.A. Comas

1a edició del Business Tourism Market
LLORET DE MAR - MOISÉS GARCÍA

La primera edició del Business
Tourism Market va comptar amb
prop de 150 participants en una
jornada de conferències a l’Hotel
Guitart de Lloret de Mar. Els assistents van poder gaudir de xerrades
i taules rodones que convidaven a
la reflexió sobre el sector turístic.
Especialment, es van destacar aspectes relacionats amb el turisme
de sol i platja i la innovació amb la
presència de la tecnologia.
Al llarg de la jornada es van fer
diferents afirmacions. Una d’elles
és que destinacions com Lloret
han de mirar en el futur cap a l’est
d’Àsia. Ho va exposar l’exdirector
general de Turisme de Barcelona,
Jordi William, que considera que

Taula rodona al BTM. Foto Aj. Lloret

Lloret de Mar ha de treballar per
atraure visitants de la Xina i l’Índia, ja que creu que aquests mercats ajudarien a omplir la temporada baixa. En aquest sentit,
l’alcalde Jaume Dulsat, present en
una de les taules rodones, va assenyalar que el mercat de sol i platja
europeu no està prou madur per
anar a buscar clients en aquests
destins, però que acabarà arribant.
Però altres ponents també van
deixar opinions i reflexions prou
interessants. Per exemple, Montse
Peñarroyo, directora de l’Institut
Internacional d’Investigació de la
Societat de la Informació i el Coneixement, va afirmar que no hi
ha límits en les xarxes socials vinculades al turisme i que aquestes

evolucionen com un ésser humà.
D’altra banda, Gemma Suñer, del
patronat de Turisme Costa Brava
Girona, va explicar que totes les
accions que es fan en màrqueting
en línia tenen per objectiu crear continguts de qualitat sobre la
destinació.
La primera edició del Business
Tourism Market ha estat organitzada per la Fundació Climent
Guitart, l’Agència EFE i l’Agència
Catalana de Turisme, amb el suport de l’Ajuntament de Lloret de
Mar. Els impulsors han valorat
l’esdeveniment de manera molt
positiva i esperen que tingui continuïtat en els pròxims anys, per
convertir la cita en un fòrum de
referència per al turisme. yy

Dulsat repetirà com alcaldable
LLORET DE MAR

Jaume Dulsat ha estat ratificat
per unanimitat com alcaldable a
les eleccions municipals del maig
de l’any vinent.
L’actual alcalde de Lloret, encapçalarà la llista de Junts per
Lloret que aglutinarà al PDeCAT,
Junts per Catalunya i persones
independents de la localitat.
Durant la celebració de l’assemblea local, l’alcalde de Lloret
de Mar va fer balanç dels darrers tres anys de mandat, reivindicant que “des del 2015 hem
aconseguit constituir un govern
municipal sòlid i transversal,
deixant de banda les picabaralles
del passat, amb una legislatura
centrada en la reconversió del

turisme i en posar en valor les
necessitats dels lloretencs”.
Per la seva banda, el regidor
i president local del PDeCAT a
Lloret, Albert Robert, va avançar
que “volem impulsar una llista
integrada per un equip de persones independents des d’un punt
de vista polític, però que vulguin
treballar pel seu poble, aglutinant
les formacions polítiques PDeCAT i Junts per Catalunya, sota
la marca de Junts per Lloret.
L’alcalde Dulsat, a més, va
agrair la revalidació de la confiança dipositada en ell i els regidors que l’han acompanyat
aquesta legislatura, així com de
la gestió municipal que s’ha dut
a terme en els darrers anys, tot

destacant que “aquests darrers
anys hem assentat les bases per
consolidar la renovació de Lloret
en posar al centre de la política
municipal les persones i el seu
benestar, tot procurant fer els
passos necessaris per transformar el nostre municipi en una
destinació turística moderna i
amb projectes de futur innovadors i referents que cal culminar”.
A l’assemblea també hi va assistir el president comarcal del
PDeCAT, Martí Pujals.
Dulsat va ser escollit alcalde
ara fa tres anys i mig encapçalant
la llista de CiU i governa amb
ERC i el PSC. El plenari compte
amb vuit grups municipals. yy

Assemblea on es va reelegir Jaume Dulsat. Foto PDeCAT
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PLA DE VULNERABILITAT ENERGÈTICA										

La Fundació Naturgy activa un fons solidari per
a la rehabilitació energètica d’habitatges de
famílies en situació de vulnerabilitat
- L’objectiu és assumir millores d’aquests habitatges
en matèria de rehabilitació, equipament i eficiència
energètica per donar suport a les llars i les famílies
que més ho necessiten.
- Les actuacions procedents d’aquest Fons
Solidari es posen en marxa
inicialment a Catalunya,
Galícia i Madrid, però és
extensible a tot Espanya.
- El Fons Solidari de Rehabilitació Energètica
és obert a la contribució
ciutadana i també dels empleats i clients. La Fundació
Naturgy es compromet a
aportar-hi el mateix import que el públic interessat
doni a aquesta iniciativa.
La rehabilitació exprés d’habitatges per millorar l’eficiència
energètica, així com la millora de
l’equipament a les llars (frigorífics, cuines, escalfadors, calderes
i deshumidificadors) de les famílies més vulnerables poden suposar un estalvi de fins a 650 euros
anuals, segons l’estudi “Re-habilitación exprés en hogares vulnerables. Soluciones de bajo coste”,
realitzat per la Fundació Naturgy
i que recull 76 solucions de baix
cost per fer les llars més eficients
energèticament.
Amb l’objectiu de dur a terme aquestes millores, la Fundació Naturgy ha posat en marxa
el Fons Solidari de Rehabilitació Energètica, que es destinarà
tant a intervencions directes en
els habitatges per incrementar
l’eficiència energètica com a la
reparació i/o substitució d’equipaments que ho requereixin. Es
tracta, en tot moment, d’obres
ràpides i que es poden realitzar,
preferentment, des de l’interior
de l’habitatge, per no afectar
elements comuns de les finques
i per a les que no cal sol·licitar
llicència d’obres ni permisos de
la comunitat de propietaris.
D‘aquesta manera, es treballa per esmenar la manca d‘aïllament, una insuficient protecció
contra el sobreescalfament solar
i l‘ús de materials inadequats en

la construcció, que són les grans
mancances dels habitatges que
ocupen les famílies més vulnerables. “Un dels grans problemes
del parc d’habitatges és que més
del 70% es van construir abans
de l’any 1978, que va ser quan
va entrar en vigor l’obligació
d’aïllar tèrmicament les cases. I
gran part d’aquests pisos són habitats actualment per persones
en situació vulnerable”, afirma el
director general de la Fundació
Naturgy, Martí Solà.

COM ES FINANÇA?
Segons els càlculs realitzats
per l’estudi de la Fundació Naturgy, una rehabilitació energètica integral tindria un cost d’entre 20 mil i 35 mil euros, mentre
que amb l’aplicació de mesures
de baix cost es pot reduir fins
als 5.000 i 7.000 euros. Aquests
recursos surten del fons solidari
que ha creat la fundació.
«La nostra fundació és la

QUI SE’N POT BENEFICIAR?
Els principals beneficiaris
són les persones en situació de
vulnerabilitat que siguin propietaris o llogaters dels habitatges que s’han de rehabilitar.
Com a pas previ, hauran de ser
atesos per entitats del Tercer
Sector amb les que la Fundació Naturgy té acords de col·
laboració (Fundació Foment
de l’Habitatge Social, Càritas,
Habitat3, Creu Roja, Fundació

Roure, Fundación Constructora Benéfica). També es podran
acollir a aquestes ajudes les entitats del Tercer Sector o administracions titulars d’habitatges
que gestionen llars habitades
per persones en situació de
vulnerabilitat energètica i amb
qui la Fundació Naturgy signi
un conveni de col·laboració per
a la utilització dels recursos del
Fons Solidari.

QUÈ INCLOUEN ELS AJUTS?
Les despeses que assumeix
el fons són els materials, mà
d’obra i projecte tècnic i llicències, si són necessaris, en el cas
de les rehabilitacions. Compra
de nou equipament, trasllat a

l’habitatge i mà d’obra d’instal·lació, per les substitucions
d’equipaments. I finalment,
materials i mà d’obra, en el cas
d’adequació d’instal·lacions.

donant principal d‘aquest fons
que ara comença a funcionar
i amb el qual confiem que podrem ajudar els col·lectius més
vulnerables i mantenir activa la
nostra línia d’acció per lluitar
contra la pobresa energètica»,
ha declarat Solà.
Per una banda, hi pot contribuir qualsevol persona: clients,
empleats, proveïdors, ciutadans
en general, associacions o altres
tipus d’entitats, amb aportacions

des d’1 fins a 10.000 euros, a través del web www.fondo.fundacionnaturgy.org. A més, també
tindran l’opció de gaudir de la
desgravació fiscal corresponent.
D’altra banda, la Fundació Naturgy farà una aportació inicial i es
compromet a contribuir al Fons
Solidari amb el mateix import
que hagin aportat desinteressadament els donants.
Contingut elaborat amb la informació de la Fundació NATURGY
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700 ANIVERSARI

El logo
La commemoració dels 700 anys
de la Parròquia de Blanes ja té
logo. N’hi va haver un d’inicial,
un cercle negre on es podia llegir
700 A, que va servir per crear expectació sobre el que es preparava. En el definitiu, obra de Lluís

Pasqual amb la col·laboració del
personal de Gràfiques Cristina,
“hem utilitzat el perfil del campanar i les dues finestres són els
dos zeros del 700. La tipografia
és molt lineal, molt fàcil de llegir”, explica Pasqual. yy

700 anys de la Parròquia de
Santa Maria

Logo 700 anys

Parròquia de Santa Maria. Foto Yoyo

Fem Blanes, Fem Parròquia
El 4 de novembre s’ha celebrat
el primer dels actes previs de la
commemoració dels 700 anys
de la Parròquia. L’ha organitzat
l’Asociación Andaluza de Ardaleños y Amigos de Ardales

amb la participació i col·laboració de diverses entitats i particulars de Blanes i Ardales. Hi
va haver música, poesia i dansa
i un record a Paco Gutiérrez. Es
van recollir 3.500 euros. yy

L’acte va combinar la cultura catalana i andalusa. Foto Yoyo

BLANES

Al juny de 1319 naixia la Parròquia de Santa Maria de Blanes.
Fins aquell moment depenia de
Tordera. Aquest proper any 2019,
per tant, es compliran 700 anys de
la seva creació. I per celebrar-ho
com es mereix un esdeveniment
d’aquesta importància, des de fa
mesos, una comissió formada
per gent de la mateixa Parròquia
i l’Ajuntament de Blanes, amb la
col·laboració de moltes entitats
locals, estan dissenyant el programa d’actes.
El primer acte oficial serà el 7
de juny de 2019 amb un concert a
càrrec de l’Escolania de Montserrat. L’endemà mateix, s’inaugurarà una exposició commemorativa. Els actes continuaran fins al
desembre de l’any vinent. Un cop
acabada la celebració es publicarà un llibre amb la història de la

Parròquia i les imatges dels actes
organitzats amb motiu dels 700
anys. Entre els actes que s’estan
acabant de concretar hi ha una
obra de teatre, una missa d’angelis, una commemoració especial
de la diada de Santa Anna...
També s’està treballant en la
confecció d’una carpeta escolar
per a facilitar la visita de les escoles al Palau-Església. No cal
oblidar que la Parròquia de Santa Maria està ubicada on hi havia
hagut el Palau dels Vescomtes de
Cabrera.
ACTES PREVIS
Tot i que la celebració es farà
entre els juny i el desembre de
2019, per anar escalfant motors i
donar a conèixer l’esdeveniment,
s’han previst diversos actes previs.

El primer ha estat el que ha organitzat l’Asociación Andaluza de
Ardaleños y Amigos de Ardales
(Màlaga) amb el nom de “Fem
Blanes, Fem Parròquia”. Es va celebrar el propassat 4 de novembre
i es va poder veure una àmplia
mostra de la cultura catalana i andalusa gràcies a la implicació de
moltes entitats i particulars.
El pessebre monumental que
es fa cada any al passeig de Dintre,
enguany es dedicarà al Vescomtat
de Cabrera. També es dedicaran
als 700 anys de la Parròquia els
tradicionals murals de Sant Jordi
i les catifes de Corpus.
El programa és obert a la col·
laboració d’entitats, particulars
i empreses. Les despeses seran
moltes i cal el suport del sector
públic i el privat per tirar-ho tot
endavant. yy

Tel. 717 712 232 - Vinyes a Blanes, paratge Font d‘en Nàpols
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SOCIETAT

Dia del Patrimoni Audiovisual
Coincidint amb el Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual,
es va projectar a Lloret de Mar:
“El Lloret dels anys setanta, sota
la mirada de Miquel Juanola
i Montse Sagaró”. Durant els
anys setanta del segle passat, en
Miquel Juanola i la Montse Sagaró es van dedicar a gravar un
munt d’actes populars de Lloret

de Mar: la tirada a l’art, la proclamació de Lloret com a ciutat
pubilla de la sardana, la inauguració de la penya blaugrana, els
rallys, els temporals, les processons, les rues de carnaval... Totes aquestes pel·lícules han estat
tractades, documentades, digitalitzades i dipositades a l’Arxiu
Municipal. yy

Presentació de la projecció. Foto M.A. Comas

Lloret i Cúllar
Lloret de Mar ha celebrat els
primers dies de novembre (del
2 al 4) una nova trobada amb el
poble agermanat de Cúllar, un
agermanament que es va oficia-

litzar ara fa 14 anys. Hi va haver
teatre, la presentació del llibre
“Las manos del Alabí”, actuacions musicals, processó i missa
rociera, arrossada popular... yy

Processsó fins a l’església. Foto M.A. Comas

Gràcies!
L’Obreria de Santa Cristina ha
ofert el tradicional dinar als
col·laboradors de l’entitat. La
trobada es fa, com no podia ser
d’una altra manera, al paratge de Santa Cristina. Enguany,

Foto de grup. Imatge M.A. Comas

Gaudir del patrimoni
LA CRÒNICA - JOAN FERRER

Lloret és molt més que una
destinació turística madura de
sol i platja centrada a la franja
costanera i la zona d’oci nocturn,
dos elements que han donat valor a Lloret i en seguiran donant,
evidentment, però que ni molt
menys són els únics. Les Jornades Europees del Patrimoni són
una magnífica ocasió per reforçar
aquesta idea que fa anys es treballa
a la ciutat tant des del sector públic com privat.
Lloret de Mar va crear fa uns
anys el MOLL (Museu Obert de
Lloret de Mar), una paraula que
fa un temps podia crear certa sorpresa i dubtes però que cada cop
queda més clara. Una cosa és anar
a veure un museu tancat: Prado,
Louvre, Vaticà, Museu Egipci…
que contenen obres de gran valor
però que si no ets un gran especialista en el tema, segurament acabes cansat i avorrit. Tot el contrari
que et passa si visites, per exemple, els Jardins de Santa Clotilde
de Lloret, el que es podria anomenar, la joia de la corona del MOLL.
Els Jardins de Santa Clotilde
són jardins noucentistes situats
en un paratge de gran bellesa, a
la vora del mar i dissenyats per
l’arquitecte Rubió i Tudurí. Passejar per aquests jardins et dona
pau, tranquil·litat, et permet
veure unes grans vistes dels penya-segats de la inigualable Costa Brava i veure una meravellós
jardí noucentista amb el verd
com a color predominant amb
formes que busquen la simetria,
la proporció i l‘ordre i una sèrie
d’escultures totalment integrades. Si a sobre els visites un dia
en què t’acompanya la música, ja
tens la cirereta del pastís.
En aquest MOLL tant particular de Lloret, una peça de recent incorporació ha estat el Turó
Rodó, que et permet veure com

però, el dinar es va haver de fer
sota cobert per les inclemències del temps al restaurant de la
mateixa platja. Normalment es
prepara a la plaça del Pi. yy

Jardins de Santa Clotilde. Foto M.A. Comas

Visita guiada a Can Saragossa. Foto M.A. Comas

es vivia temps enrere i, com no,
també gaudir d’unes meravelloses vistes. Si visites un museu,
com ja he comentat al principi, es
pot fer pesat; i anar amb canalla,
ja és del tot impossible. Aquesta
tardor, al Turó Rodó, s’ha incorporat la proposta “La maledicció
dels déus” on la canalla ha après
a fer d’arqueòleg. A qui, de petit
no li ha cridat l’atenció les excavacions fetes a Egipte? Després,
quan hi vas, els monuments són
impressionants; però, la calor
pràcticament no et deixa viure!

adherit des de la primera edició,
segons recordava la directora de
Patrimoni, Anna Fuentes.

L’oferta era més variada i també hi va haver portes obertes i
visites guiades a Can Saragossa,
Museu del Mar, Can Font i al
cementiri modernista, una altra
meravella del que en poden destacar les visites nocturnes que es
fan en certs moments de la temporada. A Can Saragossa, per
exemple, es va programar una
visita guiada gratuïta a l’exposició
de la Col·lecció d’art de la Galeria
Elysium. Una visita amb música,
veu i dansa en directe.

Més dades: 500 persones han
participat aquest estiu a les visites guiades en diversos idiomes
que ha organitzat Lloret Turisme
durant els mesos de juny, juliol,
agost i setembre. La proposta incloïa diferents activitats que s’han
dut a terme en anglès i francès
amb l’objectiu d’apropar el patrimoni cultural local als visitants
internacionals de la destinació.

També cal ressaltar, que la
participació de Lloret a les Jornades del Patrimoni Cultural no ha
estat flor d’un dia, perquè s’hi ha

Un total de 3.809 persones
han gaudit dels equipaments culturals de Lloret amb motiu de les
Jornades Europees de Patrimoni que s’han celebrat del 12 al 14
d’octubre. Més de 1.800 persones
també van participar en les activitats de celebració del Dia Mundial
del Turisme el 27 de setembre passat. Anualment més de 130.000
persones passem pel MOLL.

Xifres facilitades des del
mateix ajuntament que demostren que molts dels visitants
gaudeixen amb el ric patrimoni
lloretenc. Almenys, l’esforç i dedicació de molta gent, té la seva
recompensa. yy
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Festes de Sant Romà 2018
LLORET DE MAR

Els dies 9, 10 i 11 de novembre
s’han fet els primers actes de les
Festes de Sant Romà de Lloret de
Mar 2018, unes festes que enguany
estan marcades per la recuperació
de la sarsuela La Bella Dolores.

tel·lar de LÁGRIMAS DE SANGRE i
ALBERCOCKS. Entrada gratuïta
BALL DE FESTA MAJOR
23.30 h. Hotel Evenia. A càrrec
de l’Orquestra Selvatana. Entrada
gratuïta.

L’alcalde Jaume Dulsat, convida tots els lloretencs “a viure
intensament aquests dies amb la
convicció que els valors ciutadans
que ens fonamenten com a poble
són la nostra millor aposta pel futur de la nostra vila”.

DISSABTE 17
TORNEIG DE PETANCA
9 h. Pistes de petanca del parc del
Rieral (davant Hotel Olímpic). Inscripcions el mateix dia. Acte organitzat per l’Associació de Petanca
Lloretenca.

PROGRAMA

RUTA INDIANA I CASA MUSEU
CAN FONT
A les 10 h, en castellà i a les 12 h,
en català. Sortida Museu del Mar.
Places limitades, venda d’entrades anticipades al Museu del Mar.
Tel. 972 364 454 o a patrimoni.
lloret.cat

DIMECRES 14
42È HOMENATGE A LA GENT
GRAN. Durant tot el dia
DIJOUS 15
PREGÓ DE FESTA MAJOR
20 h. Teatre Municipal
A càrrec de Josep Alsina Llinàs
ESTRENA DE LA BELLA
DOLORES
21 h. Teatre Municipal. La Bella Dolores és 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 l’any 1944. Mig
segle després, l’any 1999, es va
tornar a portar a escena i des de
llavors no s’ha tornat a portar als
escenaris. Prop d’un centenar de
persones, entre intèrprets, cantaires del cor i equip artístic, porten
a escena la sarsuela.
BALL DE FESTA MAJOR
23.30 h. Hotel Evenia. A càrrec
de l’Orquestra Selvatana. Entrada
gratuïta.
DIVENDRES 16
CONCERT DE FESTA MAJOR
19 h. Hotel Evenia. A càrrec de
l’Orquestra Selvatana. Entrada
gratuïta.
BARRAQUES SA ROMANA
21 h. Plaça Germinal Ros (davant
del Teatre Municipal) Actuacions
dels grups Rainy Day, Maria. Dolors i Matching Ratio. Actuació es-

EL RACÓ DELS CONTES
11.30 h. Biblioteca Municipal.
Sons de l’univers. A càrrec d’Alquímia Musical.
JOCS I TALLERS
De 16 a 18 h. Passeig Verdaguer
Per a més informació: ecapicua@
gmail.com. Acte organitzat per
l’esplai Capicua
TALLER INFANTIL: HO
PESQUES
De 18 h a 19 h. Museu del Mar.
Adreçat a nens i nenes a partir
de 4 anys. La guia explicarà què
vol dir pescar, on, com i per què
pesquem. Places limitades, informació i venda d’entrades al web
patrimoni.lloret.cat o al Museu
del Mar tel. 972 364 454. Els menors hauran d’anar acompanyats
d’un adult.
TRASTUKADA’18
19 h. Sortida de la plaça de la Vila
Més informació a joventut.saromana@gmail.com. Esdeveniment
per a majors d’edat. Acte organitzat per Joventut Sa Romana.

limitades, venda d’entrades anticipades al Museu del Mar. Tel. 972
364 454 o a patrimoni.lloret.cat
BARRAQUES SA ROMANA
22 h. Plaça Germinal Ros (davant
del Teatre Municipal). Actuacions
dels grups PROJECTE MUT, ELS
CATARRES I ORQUESTRA DIVERSIONES. Entrada gratuïta
DIUMENGE 18
CERCAVILA GEGANTERA
9.30 h. Sortida de la plaça Pere Torrent fins a la plaça de la Vila. Cercavila amb els gegants i capgrossos
de Lloret de Mar, Santa Coloma de
Farners, Can Fornada, Colla Gegantera de Blanes, Colla Gegantera de
Salt, Mataró, Taialà, Anglès, Port de
la Selva, Sant Celoni, Colla Gegantera de Lloret de Mar i Associació
de Gegants i Capgrossos de Lloret
de Mar. Acte organitzat per l’Associació de Gegants i Capgrossos de
Lloret de Mar.

La Fira Medieval ha fet retrocedir Lloret en el temps. Foto M.A. Comas

TORNEIG DE RÀPIDES
D’ESCACS
10.30 h. Hostal Mas. Acte organitzat pel Club Escacs Lloret. Per a
més informació: clubescacslloret@
gmail.com o al telèfon 697 608 208
BARRAQUETES
11 h. Plaça Germinal Ros. Espectacle infantil a càrrec de Jaume
Barri. A continuació Pop per Xics.
Entrada gratuïta.
EXPOSICIÓ DE VEHICLES 600
11.30 h. Plaça Pere Torrent. Acte
organitzat per l’Agrupació Estimem el 600.
MISSA SOLEMNE
12 h. Església parroquial. Missa
solemne concelebrada en honor de Sant Romà màrtir. Canta
el cor Alba de Prima amb acompanyament de l’orgue. Ball d’una
sardana al voltant de l’altar. Cant
dels goigs del sant i veneració de
la relíquia.

BELLA DOLORES
19 h. Teatre Municipal

AUDICIÓ DE SARDANES
13 h. Plaça de l’Església. A càrrec
de la Cobla Flama de Farners.

MUSEU INFERNO.
ESCAPE ROOM.
A les 20 h. Museu del Mar. Places

BELLA DOLORES
A les 16 h i a les 19 h. Teatre
Municipal

La Sopa de l’àvia, un dels primers actes de les festes. Foto M.A. Comas

DILLUNS 19
FUTBOLLA
D’11 a 13 h. Camp de Futbol del
Molí. Activitat gratuïta. Per a joves
més alts d’1,40 m. Acte organitzat
per El Puntet.
I A MÉS:
DIMARTS 20
CONFERÈNCIA “CINEMA I
DONA”
19 h. Biblioteca Municipal. Organitzada per l’Associació de Dones
l’Aurora.
DIVENDRES 23
UN MALENTÈS TOT ÉS
Teatre Municipal. 21 h. Teatre
Municipal.

DIUMENGE 25
CINEMA INFANTIL:
EL MEU PRIMER FESTIVAL
17.30 h - Teatre Municipal.
Organitzat pel Cineclub Adler.
NOTES:
El dia 18 de novembre hi haurà jornada de portes obertes al
Museu del Mar, Jardins de Santa
Clotilde, Castell de Sant Joan, Turó
Rodó i Can Saragossa.
Fins al dia 25 de novembre, la fira
d’atraccions estarà instal·lada al carrer dels Mestres, davant del Pavelló
Municipal. El dia 15 de novembre
es farà 2X1. Durant tots els dies que
estigui instal·lada la fira, 2 hores de
pàrquing gratis a l’aparcament municipal de la plaça de Braus. yy

L’assegurança de salut més
completa des de només

34,70 €/mes

Blanes C. Anselm Clavé, 73 972 35 53 35
Lloret Av. Vila de Blanes 972 36 37 63

Hi som
per ajudar

Preu de 34,70€ per persona en pòlissa Completmedic amb 3 assegurats en tram d’edat de 0 a 59 anys i amb copagament de 10 €.
Oferta aplicable a la contractació durant el període de campanya del 14 de setembre del 2018 al 31 de gener de 2019. RACC MEDIA GENT, S.A.U., Agència d’Assegurances Exclusiva d’AMGEN SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., i
autoritzada per a operar en el ram de les assegurances de vida amb AGRUPACIÓN AMCI DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. A més,
comercialitza assegurances de decessos, mascotes i comerç d’AMSYR AGRUPACIÓ SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., segons l’acord de
col·laboració subscrit entre les dues entitats asseguradores, en virtut de l’article 4.1 de la Llei 26/2006, de 17 de juliol, de mediació
d’assegurances i reassegurances privades. Registre en la D.G.S.F.P. amb el número: C0708A58201740.
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Torna La Bella Dolores

SOCIETAT

Museu inferno
El Museu del Mar de Lloret
de Mar acull el primer “escape
room” teatralitzat amb ambient
de por i misteri “Museo inferno”. Activitat per adults on tens
una hora per poder sortir! De
12 a 16 anys, els menors han

d’anar acompanyats d‘un adult.
Es farà tots els dissabtes de novembre a les vuit del vespre.
Venda d’entrades anticipades al
Museu del Mar 972 36 44 54 o a
patrimoni.lloret.cat yy

S’han programat un total de 4 representacions. Foto M.A. Comas
LLORET DE MAR

Participants i actors. Foto M.A. Comas

Lloret Nature
Un total de 233 persones han
participat aquesta temporada en
el programa Lloret Nature que
organitza Lloret Turisme, a través del qual es vol posar en valor
el patrimoni natural de Lloret
de Mar i apropar-lo als seus visitants. Dins d’aquest programa,

s’han ofert un total de set activitats entre els mesos d’abril i
octubre amb propostes específicament familiars o per a tots els
públics, que s’han desenvolupat
principalment durant els caps
de setmana en petits grups d’entre 6 i 15 persones. yy

La Bella Dolores és 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 l’any 1944.
Mig segle després, l’any 1999, es va
tornar a portar a escena i des de
llavors no s’ha tornat a portar als
escenaris.
Impulsada en aquesta ocasió
per l’Ajuntament de Lloret, aquest
mes de novembre es torna a escenificar. La direcció artística en
aquesta ocasió és a càrrec de l’actor gironí i director del FITAG,
Martí Peraferrer. Mentre que la
direcció musical recau en Joan
Casas, director del Cor ArsNovaLloret. Casas compta amb el
suport i assessorament musical
de Josep Bernat Montero, net del
mestre Montero.
COHESIÓ DE POBLE

Caminada pel camí de ronda. Foto Aj. Lloret

Peccatum
Toni Gomila ha presentat al
Teatre de Lloret l’espectacle
Peccatum, en què amb la col·laboració de Catalina Florit l’actor de Manacor recull alguns
dels retalls més pornogràfics
de les rondalles mallorquines

Peccatum. Foto Teatre de Lloret

reunides per Antoni Maria Alcover. Un espectacle que juga i
es diverteix amb tota classe de
vicis, pecats, verdors i brutors
presents en la cultura popular
de transmissió oral. yy

Prop d’un centenar de persones, entre intèrprets, cantaires del
cor i equip artístic, porten a escena la sarsuela La Bella Dolores.
La majoria provenen de diferents
agrupacions teatrals i musicals de
Lloret. La peça fa prop de vint anys
que no s’estrena i l’Ajuntament de
Lloret, amb el regidor de Cultura
Albert Robert al capdavant, ha decidit impulsar una nova versió en
què la mateixa Dolores canta. El
director artístic, Martí Peraferrer,
subratlla que, “la voluntat és dotar
La Bella Dolores de modernitat
sense perdre l’esperit lloretenc”.
L’Ajuntament de Lloret escenifica La Bella Dolores després
de dinou anys de la seva última
funció. Es va estrenar el 25 de
març de l’any 1944. Mig segle
després, l’any 1999, impulsada
per la Confraria de Sant Elm, es
va tornar a portar a escena sota
la direcció artística de Josep Bernat i direcció musical de Xavier
Albertí i, des de llavors, no s’ha
tornat a portar als escenaris fins
aquest 2018.

L’estrena de La Bella Dolores
serà el dijous 15 de novembre al
Teatre de Lloret. També es podrà
veure el dissabte 17 i el diumenge
18 de novembre coincidint amb la
Festa Major de Sant Romà.
FITXA ARTÍSTICA:
Direcció artística:
Martí Peraferrer
Direcció musical: Joan Casas
Adaptació musical catalana:
Josep Bernat i Montero
Assessors de direcció:
La Caravana de les Arts i Infinit
Escena
Coral: Cor ArsNovaLloret
Escenografia: Oriol Gruart
Vídeo i imatges: Tito Llorca
Direcció/disseny de vestuari:
Sílvia Grau
Agraïments al Centre Cultural i
Recreatiu de Pineda de Mar
REPARTIMENT:
Troupe comediants:
Viorela Diac i Mirela Kadirova
Dolors: Carla Frigola
Amigues de la Dolors: Marta
Romeu i Carlota Fernández
Nens del poble:
Maria Moreno, Guillem Costa,
Pol Albert Baltrons, Aina Pérez
Baltrons i Ona Dulsat Cervera
Romà Pujol (pretendent de la
Dolors): Xavier Fornaguera
Josep Vidal (pare de la Dolors):
Sebastià Gallart

Francisqueta (esposa del Vidal):
Mercè Maresma
N’Iscle (pescador): Joaquim Colls
Bonaventura Durall
(es Petit Fornero): Albert Torras
Don Narciso (americano ric):
Joan Pau Romaní
Capità Surís (es Cavaller):
Tono Alsina
Panxito Ricomar (cubanito):
Ernesto Zulueta
La Pepa: Maria Sola
Na Rosita: Roser Robert
Na Gracieta: Irene Pérez
Na Loreto: Alícia Herreros
Na Quimeta: Montse Xapellí
En Joanet Mistus:
Bartomeu Comas
Joan Montells (indiano):
Sergi Fidemraizer
Senyoreta Violeta: Raquel Garcia
Senyoreta Hortènsia:
Marina Garcia
Doña Venturita: Cristina Relat
Senyoreta Margarita:
Tania Vidal
En Vadó Sereno: Paco Moreno
En Quirze (mariner):
David Campal
Sargent de Carabiners:
Enzo Poblete
Caporal de Carabiners:
José García
“Pa-i-ais” (mestre d’aixa):
Romà Ribas
Telm: Xavier Villasante
Llemanto: Jaume Giménez
Mariners, pescadors: Josep
Sagalés i Marc Martínez yy

La Dolores -ajupida-, espiant en Romà, en un dels assajos. Foto M.A. Comas

LA MARINA 15

NOVEMBRE DE 2018

Un any amb els Jordis a la presó
12 mesos. 365 dies. 8.760 hores. 525.000 minuts. 31.536.000 segons d‘injustícia
CATALUNYA

Aquest 16 d’Octubre s’ha complert un any de l’empresonament
dels Jordis: Jordi Sànchez (ANC) i
Jordi Cuixart (Òmnium Cultural).
Hi va haver concentracions de
protesta arreu del país, tal i com
es fa a molts indrets cada setmana. La de Barcelona va ser la més
multitudinària. També n’hi va
haver a les portes de les presons.
A Blanes i Lloret de Mar, també
es van organitzar actes que van
comptar amb una nodrida participació de gent. Entre les consignes que es van poder escoltar:
“Davant la repressió i la injustícia,
sempre ens mantindrem units!”
Lloret per la Independència,
amb el suport de diverses entitats,
va organitzar la trobada a la plaça de la Vila. A Blanes es va fer
a l’anomenada plaça 1 d’Octubre
o plaça de la Gent Gran (el nom
oficial, plaça d’Espanya).
En el manifest que es va llegir, es deia, entre d’altres coses,
“aquests tres-cents seixanta-cinc
dies ens interpel·len i ens exigeixen compromís. No podem
perdre més temps. Ens hem de

Una gran estelada va presidir l’acte de Blanes. Foto Yoyo

mantenir ferms i decidits per fer
realitat el mandat de l’1 d’octubre, per avançar obstinadament
cap a la independència, que ens
portarà a la República catalana.
I només quan l’hàgim assolida,
tindrem les claus de les presons,
alliberarem els presos, podran
tornar els exiliats i tota la gent represaliada veurà com s’aixequen
les causes que tenen obertes. Fem
la República catalana!”.
El mateix 16 d’octubre, els
mateixos Jordis feien públiques

La concentració de Lloret es va fer a la plaça de la Vila. Foto M.A. Comas

diverses cartes on deixaven clar
el seu posicionament: “No volem
l’indult, perquè això seria reconèixer que hem comés un delicte
que no ha existit”.

“que aniria tan lluny” i que “donaria peu al dret penal creatiu i
de relats inventats” que ha sorgit
al voltant dels fets del 20 de setembre de 2017.

La família de Jordi Cuixart
es manté “forta i digna” un any
després de l‘empresonament del
president d‘Òmnium Cultural.
Pol Leiva Cuixart, nebot del líder independentista, tot i que ha
reconegut que sabien que la presó “seria una de les respostes de
l‘Estat espanyol”, no s‘esperaven

El vicepresident d‘Òmnium,
Marcel Mauri, ha criticat que
l‘única proposta de l‘Estat per a
Catalunya és “la imposició” i la
“venjança”. Amb aquesta situació
Mauri ha avisat que ningú “acotarà el cap” al mateix moment que
ha lamentat que l‘independentisme no hagi estat capaç de “traçar

unitat”. Per això, ha insistit que
davant els que “els volen dividits
i enfrontats”, cal més “unitat” i
“rigor”. “Deixem els retrets i superem les desavinences que és massa greu”, ha assegurat. Per la seva
banda, la presidenta de l‘ANC,
Elisenda Paluzie, ha destacat que
la independència és l‘única solució per al país i ha recordat que els
tribunals europeus que han gestionat les diferents euroordres dels
processats per l‘1-O, han acabat
amb el “fals” relat de l‘Estat contra
l‘independentisme. yy
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Cap de setmana de presentació de llibres de
caire polític
BLANES

En menys de 24 hores es van
presentar a Blanes els llibres
Abans ningú deia t’estimo, el
testimoni de filles i fills de presos polítics, i Empantanados, de
Joan Coscubiela. Tots dos relacionats amb l’actualitat política
dels darrers mesos a Catalunya,
tot i que el primer té un caire
molt més personal.
ABANS NINGÚ DEIA T’ESTIMO
Promogut per l’Associació Catalana pels Drets Civils,
es va presentar el llibre Abans
ningú deia t’estimo, escrit per
Francesc Orteu en base a les
converses mantingudes amb
Anna i Beta Forn, filles de l’exconseller Quim Forn; Laura i
Marta Turull, filles del també
exconseller Jordi Turull, i Oriol
Sànchez, fill de l’expresident de
l’ANC, Jordi Sánchez.
A l’acte de Blanes varen assistir Laura Turull i Oriol Sànchez,
que van parlar del llibre en base
a la conversa que van mantenir amb Joel Comas, regidor del
PDeCAT. També es va comptar
amb la participació d’Eduard
Pujol, diputat i portaveu de Junts

Coscubiela i Marian Anguita. Foto Yoyo

per Catalunya al Parlament. Un
dels principals neguits que pateixen tant els familiars com els
mateixos presos és que la situació que s’està vivint –que en dos
dels casos ja supera l’any- acabi
esdevenint com a ‘normal’ per a
tothom. En definitiva, que la societat se n’oblidi d’ells.
Al llarg de la conversa i en el
llibre, s’expliquen els moments
més íntims, les visites a la presó
i els comiats, però també com
viuen les manifestacions i mobilitzacions que s’han fet a favor

La Laura i l’Oriol van dedicar gran quantitat de llibres. Foto Yoyo

de l’alliberament dels presos polítics. Publicat per l’editorial ‘Catedral’, el llibre ja va per la seva
tercera edició.
EMPANTANADOS
L’endemà, la mateixa Sala de
Plens va acollir la presentació del
llibre Empantanados, de l’exdiputat de Catalunya Sí que es Pot,
Joan Coscubiela. En aquest cas,
l’acte estava promogut per l’Associació Cultural Joan Comorera
i es va encarregar de conduir-lo
Marian Anguita, responsable de

Comunicació i regidora d’ICVEUiA a l’Ajuntament de Blanes.

presó provisional dels dirigents
independentistes.

Joan Coscubiela fa una anàlisi de l’actual panorama polític,
i planteja també possibles solucions. Sobretot perquè arran de
la seva experiència com a sindicalista –va ser secretari general
de CCOO de Catalunya entre
1995 i 2008-, entén que, quan hi
ha un conflicte, cal trobar una
sortida, una solució. En aquest
sentit, Coscubiela va mostrar-se
contrari al que qualifica com a
‘judicialització del conflicte’ i a la

Al terme de l’acte, també van
intervenir el portaveu d’ICVEUiA a l’Ajuntament de Blanes,
Joan Salmeron, i l’exregidor i exportaveu de la mateixa coalició
al consistori, l’històric dirigent
Maxi Antequera. Un dels temes
que tant Coscubiela com Salmeron van coincidir en assenyalar
va ser l’impacte que suposarà en
les eleccions municipals del maig
del 2019 tot el rerefons de l’actualitat política a Catalunya. yy

DIRECTORI DE SERVEIS

RESERVI ESPAI
PER AL SEU
ESTABLIMENT

972 33 45 00

30 €
AL MES CONSULTAR
CONDICIONS

Reservi espai per al seu establiment 972 33 45 00
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Blanes inicia l’elaboració del Pla Local LGBTI+
BLANES

Durant les properes setmanes
tant els assistents a la reunió com
tothom qui vulgui podrà fer arribar les seves propostes i opinions
a través del correu electrònic del
servei: ltejada@blanes.cat. Amb
el recull de totes aquestes aportacions, s’elaborarà un esborrany
del Pla Local que inclourà possibles accions per desenvolupar.
Les propostes, seguint el mateix
full de ruta de la sessió participativa, aniran adreçades a millorar
diversos àmbits: participatiu, cultural, educatiu, salut, treball, etc.

Un dels temes que durant
aquests darrers anys s’ha estat
treballant de manera molt especial des de l’Àrea d’Acció Social,
Igualtat i Nova Ciutadania és
el desenvolupament d’accions
relacionades amb el col·lectiu
LGBTI+. Fa pocs mesos, es va
posar en marxa el SAI (Servei
d’Atenció Integral) de Blanes,
el primer del territori adreçat a
la diversitat afectiva, sexual i de
gènere per desenvolupar polítiques contra la discriminació per
motiu d’orientació sexual, identitat o expressió de gènere.

«Actualment no hi ha
cap entitat a Blanes que
representi el col·lectiu
LGBTI+»

«Fa pocs mesos, es va
posar en marxa el SAI
(Servei d’Atenció Integral)
de Blanes»
Ara, un dels següents passos
és elaborar el Pla Local LGBTI+
de Blanes, un projecte que es vol
fer posant l’accent en la participació. Justament per aquest
motiu, la tècnica del Servei de
Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament de Blanes, Laura Tejada,
va convocar una sessió per donar veu a la ciutadania, perquè
fessin propostes per al desplegament de polítiques locals per garantir la igualtat de drets de les
persones lesbianes, gais, bisexu-

Concorreguda sessió de treball Pla Local LGBTI+. Foto Aj. Blanes

als, transgèneres i intersexuals,
així com eradicar l’LGBTIfòbia.
La convocatòria va ser un
èxit rotund, ja que la Sala d’Actes Roberto Bolaño de la Biblioteca Comarcal, on va tenir lloc,
es va omplir de gom a gom de
participants disposats a ser una
veu activa en aquest treball. Hi
havia gent de totes les edats,
però sobretot joves que volien

dir la seva, interessats per la matèria. Després que Laura Tejada
va avançar en què consistiria la
sessió, es van formar diversos
grups de treball per poder fer
la tasca encomanada de manera
més efectiva.
PLA LOCAL LGBTI+
Actualment s’està en la fase
de diagnosi, de recollida d’in-

formació, opinions i propostes.
Això és justament el que es va
demanar als assistents que fessin: exposar les respectives opinions, experiències i suggeriments d’accions. Després que en
cadascun dels grups es van estar
fent pluges d’idees, va arribar
la següent fase consistent en la
posta en comú de les principals
conclusions elaborades.

Reservi espai per al seu establiment 972 33 45 00

Una de les qüestions que la
mateixa tècnica del Servei de
Polítiques d’Igualtat va posar
sobre la taula va ser que actualment no hi ha cap entitat a
Blanes que representi el col·lectiu LGBTI+, animant a tothom
a pensar en la possibilitat de
posar-ho en marxa. Fa aproximadament una dècada va estar
funcionant durant un breu període de temps l’entitat Gaylestots
però, des de la seva dissolució,
ningú n’ha recollit el testimoni
malgrat que va ser molt activa
en el seu moment. yy
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Setmana de la Ciència

SOCIETAT

Jardí del Repòs
Coincidint amb l’1 de novembre, el cementiri de Blanes ha
inaugurat el Jardí del Repós. El
nou espai està emplaçat en una
zona enjardinada situada just al
darrera de la capella situada a la
part nord i suposa una alternativa per dipositar les cendres de

les persones difuntes després
de la incineració. És un servei
gratuït, si bé prèviament caldrà
comunicar al cementiri que es
vol utilitzar per obrir la columna central on hi ha l’obertura
per abocar-hi les cendres. yy

BLANES

Com cada any, el CEAB-CSIC
i el Marimurtra s’han afegit a la
Setmana de la Ciència organitzant
diverses activitats.

«El Marimurtra ha
programat visites guiades i
jornada de portes obertes»
El Jardí Botànic Marimurtra
ha programat visites guiades de
taquilla inversa els dies 10 i 17
de novembre i jornada de portes
obertes l’11 i el 18. Més informació al telèfon 972 33 08 26 o marimurtra@marimurtra.cat

«El CEAB-CSIC ha previst
xerrades, un documental,
visites i treballs sobre la
Tordera»

Jardí del Repòs. Foto Aj. Blanes

II Fira de Tardor
La Fira de Tardor 2018 de Blanes ha potenciat les tradicions
catalanes. Hi ha hagut durant 4
dies (1-4 de novembre) més de
20 parades al passeig de Dintre.
També s’ha decorat la façana
de l’ajuntament per a l’ocasió i

s’han guarnit, un any més, els
carrers del centre. Per quart
any consecutiu, l’Ajuntament
de Blanes ha comptat amb la
col·laboració dels escolars de la
vila, que s’han encarregat d’elaborar l’ornamentació. yy

El Centre d’Estudis Avançats
(CEAB-CSIC) ha fet una xerrada sobre el paper de la ciència a
l’era de la postveritat i el ‘big data’.
Ha projectat un documental sobre el Cap d’Hornos i ha treballat
sobre el riu Tordera amb alumnes d’ESO. La projecció del documental ha anat acompanyada
d’una xerrada-col·loqui amb Enric Ballesteros, investigador del

Xerrada organitzada pel CEAB a la Biblioteca. Foto Yoyo

CEAB i mebre de l’equip científic
Pristine Seas de National Geographic. El riu de la Tordera s’ha
treballat sobre la cerca de solucions al delta a través de la gestió
integrada del territori i l’impacte
de les aigües urbanes en la qualitat dels nostres rius.
En els actes de la Setmana

de la Ciència no hi ha faltat les
tradicionals visites escolars al
Centre d’Estudis Avançats (dies
14 i 15) i els mateixos dies unes
visites guiades per al públic en
general a les 19 h. En totes les
activitats escolars, les places ja
estaven exhaurides molts dies
abans de començar la Setmana
de la Ciència 2018. yy

223è Vot de Vila
La canalla, protagonista de la fira. Foto Yoyo

Primera novel·la
El blanenc David Valle García
ha presentat la seva primera
novel·la Sota el signe de la lluna jueva (Terra Ignota, 2018).
Està ambientada a la ciutat de
Girona, i barreja la història actual d‘una dona maltractada i
la d‘una altra de jueva que va
viure a finals del segle XV. Fantasmes del passat i del present es

combinen en una novel·la plena
d‘acció i de diàlegs intensos. El
mestre de cerimònies de la presentació va ser en Narcís Munsó
Prats, escriptor i antic mestre
del Col·legi Joaquim Ruyra.
Aquesta novel·la és la seva segona obra publicada per David
Valle després del recull de relats:
Viure (Lulu, 2012). yy
Mario Ros llegint per primer cop el Vot de Vila. Foto Yoyo
BLANES

L’alcalde de Blanes, Mario
Ros, s’ha encarregat de renovar
la prometença que data del segle
XVIII que van fer els devots de la
Verge del Vilar davant la temença
que hi hagués una invasió de les
tropes franceses.
La presentació s’ha fet a la Biblioteca Comarcal. Foto Yoyo

Amb la renovació d’aquest
2018, ja s’han complert els 223

anys d’ençà que es va fer la primera vegada, ja que es tracta d’una de
les tradicions més longeves que hi
ha arreu del territori gironí.
El text que es llegeix, que narra
tot el què va passar al 1795 a mode
d’acta notarial, es conserva en
el seu redactat original, el català
del segle XVIII i, per tant, durant
la lectura es poden escoltar girs i

expressions que actualment s’han
perdut en el temps.
L’alcalde, com a màxima autoritat del municipi, fa la lectura de
la prometença. Per primera vegada se n’ha encarregat Mario Ros
Vidal, qui va prendre possessió
del seu càrrec el 30 de novembre
de l’any passat, quan ja s’havia celebrat el Vot de Vila 2017. yy
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Trobada de
l’Agència EFE

Manifestació dels clients del
Blanc d’Eivissa
BLANES

Més de 300 persones -famílies senceres en molts casos- que
són clients del Càmping Blanc
d’Eivissa de Blanes s’han manifestat davant l’edifici consistorial.
Reclamen poder-se quedar a l’establiment turístic i han protestat
per l’ordre de tancament dictada per l’Ajuntament de Blanes el
passat mes d’octubre per l’ampliació il·legal que es va fer en aquest
establiment turístic fa molts anys.
Intervenció de l’alcalde Jaume Dulsat. Foto Aj. Lloret
LLORET DE MAR

L’agència de notícies EFE, primera agència de notícies en espanyol i quarta del món, ha celebrat
la seva convenció estatal a Lloret
de Mar. L’esdeveniment, que ha
tingut lloc a l’Hotel Guitart Gold
Central Park, ha comptat amb
la presència de l’equip directiu
d’EFE encapçalat pel seu president, Fernando Garea, i més de
50 delegats provinents de les diferents províncies espanyoles, els
quals han debatut les línies estratègiques que regeixen els objectius
de l’agència a l’estat espanyol.

L’alcalde, Jaume Dulsat, va
presentar als delegats l’estratègia
de reconversió turística que la destinació ha estat desenvolupant durant els últims anys.
En paraules d’Elizabeth Keegan, gerent de Lloret Turisme,
“acollir a Lloret de Mar una convenció d’aquestes característiques
ens permet afermar el nostre posicionament com a destinació de turisme de negocis i esdeveniments a
la vegada que ens dona l’oportunitat d’explicar tota la feina que com a
destinació estem duent a terme”. yy

de partits volen que es pagui la
multa imposada, més d’1 milió
d’euros i es desmantelli la zona.
El Càmping Bellaterra està en
una situació similar.

Segons els clients del Càmping Blanc d’Eivissa, els responsables de l’establiment demanaran una pròrroga perquè el tancament no s’hagi de fer efectiu el
21 de novembre. yy

El consistori blanenc va emetre un edicte en què se li comunicava als responsables del càmping que tanquessin l’ampliació
de les instal·lacions i els hi donava com a termini el 21 de novembre. Si aquest dia no ho han
fet de mutu propi els propietaris,
l’Ajuntament de Blanes se n’haurà d’encarregar.
Amb la normativa actual,
l’ajuntament podria demanar a
la Generalitat regular la situació,
però fins ara al plenari no hi ha
hagut majoria per poder-ho fer.
Els vots del PSC, PDECAT i PP,
no arriben a la majoria. La resta

La manifestació es va fer a les portes de l’ajuntament. Foto Yoyo
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Gossos a la platja
de Fenals
MOISÉS GARCÍA/LLORET DE MAR

Des del passat mes d’octubre
i fins al 14 de maig, els gossos ja
poden passejar per una zona de
la platja de Fenals. En concret, es
tracta de la platja situada entre la
Casa del Mar i el parc de salut o
activitats físiques. La proposta va
tirar endavant en primer lloc en
forma de moció i després es va
modificar l’ordenança de tinença i
protecció d’animals.
Aquestes mascotes tenen un
sector que ocupa més de 10.000

m2 de sorra, que es troben senyalitzats. Això suposa que la de
Fenals sigui la primera platja de
Lloret apta per a gossos, tenint en
compte, però, que hi ha tot una
sèrie de normes de conducta que
els propietaris han de seguir, si
no volen patir multes de fins a
1.500 euros.
El regidor de Medi Ambient
i Platges, Jordi Orobitg, considera que és necessari que tots els
propietaris compleixin amb les
obligacions. yy

Trobada d’Animadors de Cant
per a la Litúrgia de Montserrat
LLORET DE MAR

Lloret de Mar ha acollit la
37a Trobada General d’Animadors de Cant per a la Litúrgia de
Montserrat.
Des de l’any 1970, cada estiu,
l’Abadia de Montserrat ofereix tres
cursos d’una setmana de durada i
les anomena Trobada d’Animadors de Cant de la Litúrgia. Són
un espai per a conèixer repertori litúrgic i treballar la direcció
musical, que posteriorment pot
ser aplicat a les celebracions de
cada parròquia i afavorir al poble
la participació litúrgica. A finals
d’octubre sempre se celebra una
trobada general i aquest any el poble escollit ha estat Lloret de Mar.
Entre d’altres persones, professors i músics, van participar
a la trobada el bisbe de Girona
Mons. Francesc Pardo, un monjo
de Montserrat, el germà Andreu
Martínez i una monja del monestir de Sant Benet de Montserrat, la
germana Natàlia Aldana.
El programa va ser ampli i variat:

Rètol que delimita l’espai. Foyo Yoyo

50 anys formant
músics

Actuació davant la majòlica de la Moreneta. Foto M.A. Comas

Cant conjunt del Virolai i
Sota la Vostra Protecció per totes
les corals davant la majòlica de la
Verge de Montserrat, situada a la
façana de la Capella del Santíssim, inaugurada el 2016 pel seu
centenari, que en el seu dia va ob-

BLANES

Fundat fa 12 anys, el grup
musical professional format
per instruments de vent metall
va fer vibrar al públic a base de
swing, pop, tango i inclús tot un
referent de la música clàssica:
Also Straus Zaratustra.

sentació del seu primer treball
discogràfic recentment editat. El
Teatre de Blanes va vibrar amb el
swing, el pop i clàssics musicals
de tots els temps.
El concert es va encetar precisament amb una peça d’Strauss
i, tot seguit, es va fer la primera
de les diferents incursions que
es faria en el món de les bandes sonores de grans pel·lícules.
Aquesta passejada pel setè art va
incloure films de Disney, Forrest Gump, l’Eye of the Tiger de

Imatge de la portada del llibre escrit per Aitor Roger

Amb motiu de la celebració
dels 50 anys de la Banda (1965)
i Cobla (1967) del Col·legi Santa Maria de Blanes, el dimecres,
21 de novembre, a les 20.30 h, es
presentarà a la sala de plens de
l’Ajuntament de Blanes el llibre
“50 anys formant músics”. El volum, de 312 pàgines, editat per
l‘Associació Banda i Cobla Santa
Maria de Blanes, conté una gran
quantitat d‘il·lustracions de procedència privada i d‘arxius, i fa
un viatge pels orígens de l‘entitat
i la seva evolució. La Banda, fun-

dada el 21 d‘agost 1965 pel pare
Joaquim Alqueza - Creu de Sant
Jordi 1996 -. La Cobla, presentada un 21 d‘agost de 1967, apadrinada per La Principal de la Bisbal, fou la primera Cobla infantil
de Catalunya.
En el llibre, escrit per l‘historiador Aitor Roger Delgado també
inclou el testimoni de 25 músics i
personalitats vinculades a l‘entitat
musical blanenca, com el tenora
Jordi Molina, el pianista Carles
Marigó o els compositors Josep
Maria Guinart i Marc Timón. yy

Missa solemne oficiada pel
bisbe Francesc i petit concert de
trobades. yy

Blanes Brass Quintet

L’al·licient de tocar a casa es
va veure recompensat per la complicitat d’un públic que va passar
una molt bona estona viatjant
musicalment al seu costat. El
concert ha estat la carta de pre-

BLANES

sequiar el Club Marina - Casinet
(Dibuix de Josep M. Barba i ceràmica de Joan Bernat).

Blanes Brass Quintet al teatre de Blanes. Foto Marc Serrano

Rocky, o bé el mític What a Feeling de la pel·lícula Flashdance.
El conegut tango Por una cabeza va compartir escenari amb
els immortals clàssics moderns
Bésame mucho o My Way, al costat de l’espiritual When the saints
go marching in. La incursió pel
món del pop també va ser prou
variada: des del Bohemian Rhapsody dels Queen fins a una completa selecció dels èxits d’ABBA,
passant per l’Englishman in New
York d’Sting. yy
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NORA serà el 100% Les ordenances pugen un 2,2%
pública
SELVA

NORA, l’empresa de gestió
de residus de la Selva ha encetat
el camí per convertir-se en 100%
pública.
El soci privat CESPA SA del
grup Ferrovial ha manifestat la
seva voluntat de sortir de l’empresa
i ara els socis públics estan valorant
les condicions i el calendari. L’empresa CESPA SA va adquirir la seva
participació a NORA en un concurs públic celebrat el 2009 i tenia
una durada prevista de 16 anys.
L’empresa de gestió de residus
de la Selva NORA està participada

en un 50% de les accions pel Consell Comarcal de la Selva, 40% de
CESPA i 10% de l’Ajuntament de
Blanes. Donava servei a 19 municipis i des del primer de novembre
s’hi ha afegit Tossa de Mar. En total té 185 treballadors.
L’any vinent preveu facturar 13
MEUR, més de la meitat pels serveis que fa a Blanes.
Diversos partits polítics de
Blanes, començant per ERC, ICVEUiA i Batega han criticat al govern del PSC de manca de transparència i de no explicar la situació a
la resta de formacions del plenari. yy

Ple ordinari de setembre. Foto Yoyo
BLANES

L’Ajuntament de Blanes ha
aprovat les ordenances fiscals, taxes i preus públics que entraran en
vigor el gener del 2019, per 9 vots
a favor (PSC, PDeCAT i PP), 8 en
contra (ICV-EUiA, Batega i C’s) i
4 abstencions (ERC i CUP).

Recentment es van canviar els contenidors i els camions. Foto Aj. Blanes

Segons el tinent d’alcalde d’Hisenda, Nicolás Laguna, “la projecció de les despeses per al 2019 ha
condicionat l’elaboració dels corresponents ingressos, on el més

destacat és l’increment del 2,2%,
l’IPC català interanual registrat el
mes d’agost”.
L’increment del 2,2% de les
ordenances municipals 2019 està
motivat per diversos factors. Dos
d’ells són que durant l’any vinent
s’hauran de renegociar dues pliques importants per la seva quantia: la jardineria pública i la neteja
de les dependències municipals.
Una altra raó són els increments
dels costos del personal municipal.

Al tractar-se d’una aprovació
inicial, i mentre es presenta el
pressupost de l’any vinent, es treballarà per aconseguir la tarifació
social; és a dir, bonificacions a les
persones amb menys recursos.
Diversos partits, però, van introduir la progressivitat fiscal, és
a dir, que qui més guanyi, pagui
més impostos i qui tingui menys
recursos, tot el contrari. Nicolás
Laguna va recordar que “els impostos municipals no poden ser
progressius”. yy
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Premis Bolleré

Operacions antidroga
BLANES - TORDERA

La Policia Nacional ha
desarticulat una organització
que cultivava marihuana en habitatges ocupats o llogats a Tordera i Blanes i després la venia a
traficants que la distribuïen en
diferents països europeus. S‘han
detingut set persones, se n‘han
imputat tres més i s‘han intervingut quatre plantacions i 170
quilograms de droga.

Premi de la categoria 12-14 anys de la darrera edició. Foto Aj. Blanes
BLANES

Blanes augmenta la dotació
econòmica dels premis del 10è
Concurs Literari Bolleré, relats
breus escrits per joves.
Una altra novetat és la reducció de categories, que han passat
a ser dues: la A per a joves de 17
a 25 anys i la B per a joves de 12 a
16 anys, dotades amb 500 € i 200 €
respectivament.
El termini per presentar els
relats originals és del 2 al 30 de
novembre i es poden escriure en
llengua catalana o castellana. La
temàtica és lliure i cal que tinguin
una extensió mínima de tres fulls

i una màxima de sis fulls, presentats en format Word en lletra
mida 12, interlineat 1,5 i impresos a una sola cara.
El certamen deu el seu nom a
la marca del paper de fumar que
utilitzava la Generació del 27, que
es va caracteritzar per la joventut
dels seus membres. El concurs es
va posar en marxa l’any 2006.
Més informació sobre el
Concurs Bolleré: https://biblioteca.blanes.cat/salajove/wp-content/uploads/sites/3/2017/09/
BasesConcursLiterari_boller%C3%A92018_p.pdf yy

La policia francesa, per la seva
part, va trobar 90 quilos de marihuana més. La investigació va
començar el 2017 i s‘ha desenvolupat en tres fases: una primera a
França, una segona a la Jonquera i
l‘última a Tordera i a Blanes.

Local de Blanes i diversos veïns
van informar als mossos que
en diversos pisos d’un immoble
del carrer Ebre hi havia diverses
plantacions de marihuana.
Durant l’escorcoll a 4 habitatges, es van localitzar diverses estances totalment habilitades per
cultivar marihuana. En total van
comissar unes 250 plantes i els
estris per cultivar-la.
MAÇANET DE LA SELVA
Aquestes operacions van
coincidir també amb un macrooperatiu que la Guàrdia Civil va

realitzar a la Selva, que es va saldar amb una vintena de detinguts
en els 22 escorcolls simultanis a
les poblacions de Maçanet de la
Selva, Cassà, Lloret de Mar i Girona. El macrooperatiu va desplegar fins a 370 agents. Durant
els registres, la benemèrita va
intervenir droga (principalment
marihuana), armes i diners en
efectiu. A més, també van decomissar cotxes i motos. La investigació, tutelada pel Jutjat d’Instrucció 3 de Santa Coloma de
Farners, està oberta per delictes
contra la salut publica per tràfic
de drogues, defraudació de fluid
elèctric i organització criminal. yy

BLANES
Els Mossos d’Esquadra van
detenir dos homes i dues dones
de 18, 20, 24 i 56 anys de nacionalitat espanyola i peruana veïns
de la població, com a presumptes
autors d’un delicte contra la salut
pública, un delicte de defraudació de fluid elèctric i un delicte
d’ocupació d’immobles.
Els fets que s’han descobert
aquest octubre, comencen el passat mes d’agost quan la Policia

Una de les habitacions on hi havia les plantacions de marihuana

Nylstar: Un dia i mig sense llum
BLANES

La companyia elèctrica ENDESA va tallar el subministrament elèctric a l’empresa Nylstar
(antiga SAFA) de Blanes pels
deutes acumulats durant més
d’un any. Abans de l’estiu ja havia
avisat que si no es pagava, l’empresa es quedaria sense llum.
La manca de subministrament el dilluns 5 de novembre al
matí va obligar a enviar la majoria de treballadors a casa seva.

nuncien que el tall del subministrament es fes “de cop i sense avisar” quan les màquines estaven
en marxa.
La posada en marxa, iniciada
l’endemà mateix al vespre després
d’un acord entre empresa i companyia elèctrica, va ser gradual
perquè les filatures necessiten
unes hores de calefacció per poder
agafar la temperatura adequada.
ANYS COMPLICATS

Des del comitè d‘empresa de-

Entrada de l’empresa Nylstar. Foto Yoyo (arxiu)

L‘any 2009 el grup inversor

Praedium va obtenir el 100% de
l‘accionariat de Nylstar Espanya
en la tercera subhasta judicial
per 1,8 milions d‘euros. A partir
del 2013 van començar els Expedients de Regulació d‘Ocupació
(ERO) que van afectar bona part
de la plantilla per la davallada de
comandes.
L‘empresa va estar vuit mesos
aturada i a finals del 2016 va tornar a engegar màquines amb una
part de la plantilla afectada per
expedients de regulació. yy
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Viles Florides 2018

Una de les moltes zones verdes de Lloret de Mar. Foto M.A. Comas
SELVA - MARESME

Els reconeixements anuals del
moviment Viles Florides s’han
lliurat en el transcurs de la gala
Flors d’Honor, celebrada al Castell de Vila-Seca, en un acte que
ha aplegat més de 300 persones.

«S’han lliurat un total de
130 reconeixements»
Davant l’augment del nombre de municipis que s’han sumat a Viles Florides, -aquest any
s’han lliurat 130 premis, quan en
l’edició anterior n’hi havia 113, el president de la CHOC, Sito
Vilarrubla, ha celebrat “l’aposta creixent per posar en valor
la qualitat dels espais verds, la
conscienciació social vers les polítiques sostenibles i el desenvolupament d’economies socials a
través de l’atractiu de la natura i
els parcs i jardins”.

A més dels 12 municipis reconeguts amb quatre Flors d’Honor, n’hi ha 50 amb tres Flors
d’Honor; 52 amb dues Flors
d’Honor i 6 amb una Flor d’Honor. 10 municipis més s’han adherit al moviment en els darrers
mesos i la seva valoració es farà
en l’edició de 2019.

nistraments vegetals, la selecció
d’espècies o l’estètica. També es
té en compte el respecte pel medi
ambient i la sostenibilitat a través de variables com la gestió de
l’aigua, els programes de control
de plagues i malalties, la neteja i
gestió de residus, o la qualitat de
mobiliari urbà.

Les Flors d’Honor, n’hi ha
d’una a cinc, s’entreguen segons
el criteri d’un organisme especialitzat. Els aspectes que es valoren de cada municipi són el
patrimoni vegetal i paisatgístic:
la relació entre l’espai verd i el
nombre d’habitants, la relació
entre els recursos destinats al
manteniment i la superfície verda i enjardinada, la diversitat
floral, la funcionalitat dels espais
verds, la integració paisatgística,
la singularitat dels espais, l’estat de manteniment, l’existència d’un inventari de patrimoni
vegetal, la qualitat dels submi-

Malgrat de Mar, Lloret de
Mar i Sant Hilari han aconseguit
quatre flors, mentre que Blanes,
Tordera, Calella, Tossa i Pineda
es mantenen amb tres.

«Lloret de Mar ha
aconseguit revalidar les 4
flors que ja tenia»
Amb dues flors d’honor apareixen els municipis de Santa
Susanna, Arenys de Mar i Arenys
de Munt, Sils, Vidreres, Santa
Coloma de Farners i Sant Feliu de
Guíxols. yy
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Un mar d’històries 3x3 Escolar de Bàsquet
BLANES

El documental Un mar d’històries fa una passejada a tota vela
per la història d’un club, el Club
de Vela Blanes, que es va enamorar del mar. Els testimonis en són
una prova vivent.
L’enregistrament d’imatges i
muntatge ha anat a càrrec de la
productora blanenca de Keteveo
Produccions, sota la direcció i
guionatge de l’historiador Josep
Lluís Yubero, secretari esportiu
del Club de Vela Blanes i la realització de Valentí Hinarejos (Keteveo Produccions).
Entre les imatges més antigues s’hi inclouen fotografies que

envolten la fundació de l’entitat,
que va tenir lloc el 13 de març de
l’any 1943, així com enregistraments cinematogràfics dels anys
50 i 60, però també n’hi ha d’actuals, d’aquest mateix 2018.
Hi ha entrevistes amb Maria Dolors Oms, exalcaldessa i
sòcia del club; i amb tres dels
presidents amb que ha comptat:
Xavier Oms (1967-1974), Simon
Schwartz (1991-2001) i Amadeu
Nualart, qui ocupa actualment el
càrrec des del 2001.
El Club de Vela Blanes ha tancat amb aquesta estrena els actes
del 75è aniversari. yy

El passeig es va omplir de pistes i cistelles. Foto Yoyo
BLANES

El Club de Bàsquet Blanes ha
organitzat una jornada de 3 x 3 Escolar al passeig de Mar. Va ser una
matinal que va comptar amb la
participació del voltant d’un centenar de nois i noies. Tothom qui va
voler i en tenia ganes podia jugar a
bàsquet de manera oberta, només
amb una inscripció on tan sols calia apuntar les dades bàsiques.
Brindis final del 75è aniversari. Foto Aj. Blanes

Estada olímpica

Un dels al·licients va consistir
en poder practicar aquest esport
en un lloc tan emblemàtic com és

LLORET DE MAR

La Piscina Municipal de Lloret acull 24 jugadors de la selecció absoluta masculina olímpica
xinesa de waterpolo, que venen
acompanyats del seu entrenador
Petar Porobić.
Tomàs Fresquet, director de
l’agència Evenia Travel Services
que coordina tota l’estada esportiva del grup, explica que “aquesta
estada té per objectiu promoure i
potenciar el waterpolo a la Xina.
Durant la seva estada, l’equip
olímpic competeix contra equips
de la Divisió d’Honor espanyols,
considerats dels millors del món”.

I hi afegeix que “han escollit Lloret com a seu per les seves bones
instal·lacions esportives i d’allotjament especialitzat, així com per
la seva ubicació estratègica”.
Per Joan Bernat, regidor d’Esports, “tenir la selecció xinesa
durant més d’un mes a Lloret entrenant demostra l’alt nivell de la
nostra destinació com a seu per a
estades i competicions esportives
oficials”.
Segons dades del 2017, hi va
haver més de 55.000 assistents a
les instal·lacions municipals entre esportistes i acompanyants. yy

El principal objectiu va ser
promoure la pràctica d’aquest esport entre els escolars de diferents
edats, de la categoria de Mini Bàsquet (nascuts entre el 2007 i 2008)
i els de Pre Mini (nascuts entre
el 2009 i el 2012). Nois i noies de
diferents edats (entre 6 i 11 anys)
van participar en l’experiència
acompanyats majoritàriament per
familiars i amics.

Aquest curs 2018-2019, la
principal novetat ha estat que
s’han afegit a la iniciativa del
bàsquet escolar l’Escola Napoléo
Soliva de la Plantera i l’Escola Sa
Forcanera de Mas Enlaire.
D’aquesta manera, el bàsquet
escolar es fa pràcticament a tots
els centres, ja que cal sumar-hi
el que ja es venia fent als col·legis Santa Maria i Cor de Maria,
Joaquim Ruyra, Pinya de Rosa i
Quatre Vents. yy

Challenge In Costa Brava 2018
BLANES

Selecció xinesa. Foto Aj. Lloret

el passeig de Mar, molt a prop d’on
temps enrere ja existia una pista
per jugar a bàsquet.

Blanes ha estat el punt de sortida i arribada de la Challenge
In Costa Brava 2018, una marxa
cicloturista que proposa gaudir
d’un recorregut per mar i muntanya posant a prova les habilitats
en aquest esport de dues rodes.
Hi van participar 173 atletes: 61
ho van fer a la del recorregut
curt, de 120 km; 56 ciclistes ho
van fer a la prova mitja de 142
km; i uns altres 56 a la prova llarga de 246 km de recorregut.

categoria femenina va acabar la
cursa llarga.

mateix amb la ruta llarga per les
inclemències meteorològiques.

El mal temps va presidir la
jornada. Mentre al migdia es van
poder lliurar els premis de les
rutes curtes i mitjana, a les set
de la tarda, no es va poder fer el

La marxa l’ha organitzat el
Club Costa Brava la Selva amb el
suport de l’Ajuntament de Blanes
i el Patronat Costa Brava-Pirineu
de Girona. yy

El punt final de totes tres rutes va ser al cim de la muntanya
de Sant Joan.
Els tres primers llocs els van
ocupar Samuel Leguevaques en
la ruta llarga, Francesc Admetlla
en la ruta mitjana i Santos Romagosa en la curta.
En la cursa curta, categoria
femenina, la primera classificada va ser Marita Wetters, de
Bremen; a la cursa mitjana, la
primera classificada va ser Gisela Biguet, de Sant Esteve d’en
Bas. Cap de les participant de la

La sortida es va donar quan encara era fosc. Foto Aj. Blanes
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Xerrada sobre neurologia
L’auditori del Centre Catòlic de
Blanes ha acollit una xerrada
organitzada per ACAP Blanes,
l’Associació Catalana de Parkinson Blanes La Selva – Alt Maresme. Oberta a tots els públics, la
conferència estava especialment
adreçada a familiars, perso-

nes cuidadores i afectades per
aquesta malaltia. La ponent ha
estat la doctora Berta Solano,
coordinadora de la Unitat de
Trastorns dels Moviments de
l’Hospital Santa Caterina / Hospital Josep Trueta de Girona. yy

La vacuna de la grip és
segura i efectiva:
Prou de mites!
na de la grip és segura i efectiva,
és beneficiosa per a tots els que
es vacunen, a qualsevol edat i és
especialment recomanable per a
totes les persones amb malalties
cròniques (factors de risc), totes
les embarassades i tots els majors
de 60 anys.

Xerrada de la doctora Berta Solana. Foto Aj. Blanes

Càncer de Mama
Coincidint amb el Dia Mundial
Contra el Càncer de Mama que
es commemora cada 19 d’octubre, la junta local de Blanes de
l’Associació Contra el Càncer de
Catalunya (AECC) ha tingut en
marxa una taula informativa al
centre de la vila. A la taula s’hi
trobava informació, així com
material de la campanya ‘Amb

tu, dono la cara’ i altres tipus
d’articles relacionats amb la lluita contra el càncer. Es tractava
des del característic llaç rosa
fins a les ulleres de sol d’aquest
mateix color, passant pels globus
per a la canalla i d’altres elements
de difusió i promoció de la tasca que fa l’Associació Contra el
Càncer de Catalunya (AECC). yy

Parada Informativa 2018. Foto Aj. Blanes

Taules informatives
Des de fa uns anys al CAP 1
de Blanes s‘estan duent a terme
grupals de les malalties de Sensibilitat Sistema Central (Fibromialgia, Sensibilitat Química
Múltiple, Fatiga Crònica, Sensibilitat Electromagnètica, entre
d‘altres). Un grup d’afectats ha
decidit unir esforços i crear una

associació per ajudar als malalts
i familiars. Malgrat que l‘associació està en tràmits de constitució, els dies 7 i 9 de novembre hi
va haver unes taules informatives de la malaltia, amb el suport
de l‘equip mèdic dels CAP Blanes 1 (Sebastià Llorens) i CAP
Blanes 2 (Av. Europa). yy

La campanya s’ha fet al CAP 1 i al CAP 2. Foto Yoyo

Dr. Josep Marès Bermúdez
@maresjosep
www.ipmaresriera.cat

L

’ any que em vaig vacunar
de la grip, vaig passar la pitjor grip de la meva vida...
Em vaig vacunar i des d’aleshores
estic engripat... La vacuna de la
grip té molts efectes adversos...
Són frases molt populars, lamentablement fins i tot entre professionals sanitaris i no fan res més
que generar confusió, rebuig a la
vacunació, i el més greu: deixar
desprotegides moltes persones
que sense saber-ho estan en risc
de patir una grip greu amb complicacions i fins i tot amb risc de
mort. Doncs, sí. La grip afecta a
totes les edats, és especialment
freqüent en infants, cada hivern
ocasiona hospitalitzacions en
nens i nenes sans, especialment
menors de 2 anys, pot generar
complicacions greus, pneumònies i sobreinfeccions severes en
persones de totes les edats que
pertanyen als grups de risc o en
embarassades i molt especialment en majors de 60 anys. La
grip, cada any, és la primera causa de mort en la població adulta
per una malaltia infecciosa que
es pot prevenir amb vacunes.
Sens dubte, la prevenció de la
grip és una prioritat per a la salut
de tots.
I doncs, com és que moltes
persones que s’haurien de vacunar, fins i tot metges i infermeres, no ho fan? Malauradament
per pors infundades, informació
inadequada, incompleta o falsa i
per no percebre la grip com una
malaltia a la que realment cal témer. Cal dir-ho ben clar: la vacu-

I ho dic amb coneixement de
causa. Un dels conceptes a debat sobre la vacunació de la grip
ha estat la seguretat i efectivitat
en infants. He dedicat els darrers 20 anys de la meva activitat
professional compaginant l’assistència mèdica i la recerca. En
els darrers 12 anys he treballat
conjuntament amb col·legues de
tot el món en estudis clínics per
avaluar específicament l’eficàcia,
l’impacte de la vacunació i la
seguretat de les vacunes antigripals en nens i nenes de 6 mesos
als 3 anys. Hem avaluat tant les
vacunes atenuades d’administració intranasal com les noves
vacunes tetravalents inactivades
d’administració intramuscular.
Han participat més de 20.000 infants menors de 3 anys i hem publicat els resultats en prestigioses
revistes especialitzades de distribució internacional. Les nostres
dades han servit perquè les agències sanitàries reguladores nacionals i internacionals establissin
les indicacions d’aquestes vacunes en l’edat pediàtrica i puguin
ser utilitzades arreu del món. Les
dades més recents els hem publicat aquest any a The Lancet Child

and Adolescent Health i aquestes
són les més rellevants. No hem
detectat cap problema de seguretat amb la vacunació antigripal
a la infància, cap efecte advers
greu ni rellevant relacionat amb
les vacunes, cap diferència en el
nombre de malalties en comparació amb els nens i nenes que
varen rebre placebo llevat la menor incidència de grip i les seves
complicacions en vacunats. Hem
constatat, en el nostre medi, una
eficàcia protectora de les vacunes per evitar la grip del 66% en
menors de 3 anys, que tot i que
pugui semblar un percentatge
baix, davant d’una malaltia epidèmica anual i tant prevalent
com és la grip, ha generat un
impacte impressionant: reducció
en vacunats de l’ús d’antibiòtics
durant l’epidèmia gripal del 73%,
disminució del 68% de consultes
a l’atenció primària i del 83% en
serveis d’urgències, i una reducció aproximada del 50% en
l’absentisme escolar infantil i laboral dels pares durant l’hivern.
Alguns països com Regne Unit i
Finlàndia a Europa, o EUA i Canadà a Amèrica, ja han decidit,
a més de la vacunació dels grups
de risc, incorporar la vacunació
sistemàtica anual enfront la grip
en nens i nenes sans pel benefici
individual i comunitari que representa. A Espanya és una assignatura pendent. Però de moment prou de mites: la vacunació
antigripal és segura i efectiva per
a tothom. yy

Els beneficis de la vacuna de la grip estàn demostrats amb xifres.
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JOCS – TALLER ESPLAI CAPICUA
Passeig Jacint Verdaguer. 15 - 19 h.
TALLER INFANTIL. HO PESQUES
Museu del Mar. 18 h Preu: 4/2 €
insc: Museu del Mar
TRASTUKADA’18
Plaça de la Vila. 19 h.
TEATRE: LA BELLA DOLORES
Teatre de Lloret. 19 h.

DIA 15
PREGÓ DE FESTA MAJOR
Teatre Municipal. 20 h.
TEATRE: LA BELLA DOLORES
Teatre de Lloret. 21 Preu: 10 €.
DIA 16
ORQUESTRA SELVATANA
Hotel Evenia Olimpic.
Concert festa major. 19 h gratuït.
Ball de festa major. 23.30 h
gratuït.

BARRAQUES: ALBERCOCKS
Plaça Germinal Ros. 23.30 h.
DIA 17
TORNEIG DE PETANCA
Pistes petanca Rieral. 9 h.
EL RACÓ DELS CONTES
Biblioteca. 11.30 h.
RUTA INDIANA – CAN FONT
Museu del Mar. 10 h (CAST)
12 h (CAT). Preu: 5 / 2,5 €.

DIA 20
PERSPECTIVES DE GÈNERE
EN EL CINEMA
Conferència a càrrec de Francesc
Sánchez. Biblioteca Municipal.
19 h.
DIA 22
CINECLUB ADLER
Teatre de Lloret. 21 h.

MUSEU INFERNO
Museu del Mar. 20 h. Preu: 4/2 €
Escape room teatralitzat.

DIA 23
TEATRE:
UN MALENTÈS TOT ÉS
Teatre de Lloret. 21 h gratuïta
amb invitació.

BARRAQUES. CATARRES I
DIVERSIONES
Plaça de Germinal Ros. 23.30 h.

DIA 24
EL RACÓ DELS CONTES
Biblioteca. 11.30 h.

DIA 18
JORNADES PORTES OBERTES
Museu del Mar, Jardins Sta.
Clotilde, Castell Sant
Joan, Can Saragossa.

RUTA INDIANA – CAN FONT
Museu del Mar. 10 h (CAST)
12 h (CAT). Preu: 5 / 2,5 €.

RUA DELS 600 EXPOSICIÓ
Plaça Pere Torrent.11.30 - 17 h.
TROBADA DE GEGANTS
Plaça Pere Torrent. 9.30 h.
TEATRE: LA BELLA DOLORES
Teatre de Lloret. 19 h.

BLANES

TALLER D’HAVANERES
Passeig Sa Caleta 17 - 19 h.
TALLER INFANTIL. HO PESQUES
Museu del Mar. 18 h Preu: 4/2 €
insc: Museu del Mar.
MUSEU INFERNO
Museu del Mar. 20 h. Preu: 4/2 €
ESCAPE ROOM TEATRALITZAT.

DIES 14 I 15
SETMANA DE LA CIÈNCIA.
JORNADA PORTES OBERTES.
Visites guiades a les 19 h.

TEATRE: L´ENDRAPASOMNIS
Teatre de Lloret. 12 h Preu: 7 €.
RECORDS DEL MEU AVI
Cementiri Municipal. 17 h.
Gratuït, visita teatralitzada.
CINECLUB ADLER:
EL MEU PRIMER FESTIVAL
Teatre de Lloret. 17.30 h.
Gratuïta amb invitació.
DEL 28 AL 20 DE DESEMBRE
PEDROLO, MÉS ENLLÀ
DELS LÍMITS
Exposició. Casa Cultura-Biblioteca.
DIA 29
CINE CLUB ADLER:
BEFORE SNOW FALL
Teatre de Lloret. 21 h.
Mostra de cinemes àrabs en ruta.
DIA 30
CIRC: EMPORTATS
Teatre de Lloret. 21 h Preu: 12 €.

Maria. Teatre de Blanes.
A les 22.15 h.
BIBLIOTECA COMARCAL
DIA 14
COLLARET DE CONTES amb la
Pepa Contes. Sessió de Nascuts
per Llegir per als més petits de
la Biblio. De 0 a 3 anys. A les
10.30 h a la Sala Infantil.

ACTIVITATS:

DIES 14, 21 I 28
LA VIOLÈNCIA MASCLISTA.
CURS PRESENCIAL. De 18 a 20 h.
Servei de Polítiques d’Igualtat.
6 hores de formació. Casal Cívic
Can Borell (Passatge Mas Borell,
1). Més informació: 972 33 62 07
ltejada@blanes.cat

DIA 25
IV CURSA BTT CORRIOLS DE
L´AVI - Rieral- Font Cúllar. 8-14 h.

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE BLANES

FINS AL 30
PROMOCIONEM LA CULTURA,
FOMENTEM LA LECTURA
Entitat convidada: Associació de
Dones Emprenedores de Blanes.
Exposició de material de l’entitat
al vestíbul de la Biblioteca.

- Dia 15: TALLER DE
PATCHWORK O MINIATURES
DE FELTRE.
- Dia 19: PILATES i a les 18.30 h.
XERRADA SOBRE LA
VIOLÈNCIA DE GÈNERE.
Coorganitzada per l’Associació
de Dones Emprenedores i
la Plataforma de Dones i la
Cristina Sánchez.
- Dia 20: TALLER DE COSTURA
- Dia 21: TALLER DE BELLES
ARTS (dibuix) i manualitats
- Dia 21: TALLER DE PATCHWORK
O MINIATURES DE FELTRE.

TEATRE: ESPACIO DISPONIBLE
Teatre de Lloret. 21 h.
Preu: 12 € CAST.

DEL 19 AL 22
TALLERS ALFIN
E-biblio. Llegim llibres electrònics
(servei de préstec de llibres
electrònics). Inscripcions a
la Biblioteca. Grups reduïts.
Formació a càrrec de personal de
la Biblioteca. De 15 a 16 h

CEAB (Centre Estudis Avançats
Blanes) Reserves: mtur@ceab.
csic.es / Tel: 972 33 61 01

Centre Excursionista de Blanes.
Sortida i arribada al paratge del
Vilar. de 9 a 16 h.

DIA 17
SETMANA DE LA CIÈNCIA.
VISITES GUIADES AMB
TAQUILLA INVERSA.
Jardí Botànic Marimurtra.
Més informació a: 972 33 08 26 o
marimurtra@marimurtra.cat

SETMANA DE LA CIÈNCIA.
JORNADA DE PORTES OBERTES
Jardí Botànic Marimurtra.
Més informació a: 972 33 08 26 o
marimurtra@marimurtra.cat

DIA 18
IX PASSAFRED · MITJA MARATÓ
I CAMINADA POPULAR.

SOMNI D’UNA NIT D’ESTIU
Els Pirates Teatre. Teatre de
Blanes. a les 19 h.
DIA 24

CONCERT DE SANTA CECÍLIA
Cor de Cambra Sota Palau de
Blanes i Veus del Vallès de
Ripollet. Teatre de Blanes /
Taquilla inversa. A les 21 h
DIA 25
RIALLES L’ORNET VOL CANTAR.
Companyia Inspira. Teatre:
música i titelles. Teatre de
Blanes. A les 17.30 h.
DIA 30
CONCERT DE SANTA CECÍLIA
Banda i Cobla Col·legi Santa

DIA 22
SESSIÓ DEL CLUB DE LECTURA
JUVENIL (de 12 a 16 anys): La
niña que podía volar, de Victoria
Forester i a les 18 h, a la Sala
Roberto Bolaño, hora del
conte: El Petit Príncep i jo, amb
Suc de Contes. a les 17.30 h a la
Biblioteca Jove.
DIA 26
SESSIÓ DEL CLUB DE LECTURA
INFANTIL (de 8 a 11 anys):
L’univers Poe d’Edgar Alan Poe a
les 17.30 h
XERRADA: Relació cos-emocions
amb Leonor Martín. A les 19 h.
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Biblioteca Poblenou, 18 h.
XERRADA SOBRE ECONOMIA a
càrrec d’Alexander Pérez. Gratuït
i obert a tothom. Al local de
l’Associació Canviem, 19 h.
CICLE DE CONFERÈNCIES:
Prudenci Bertrana: heroi, hereu,
vagabund i impenitent. A càrrec
de la Dra. Mita Casacuberta,
professora de l‘UdG. Espai Sara
Llorens, 19.30 h.

DIA 13
CALELLA
TALLERS DE RECERCA ACTIVA
DE FEINA. Canals més efectius
per cercar feina I. Fàbrica LlobetGuri, 9.30 h.
PROJECCIÓ DE LA PEL·LÍCULA
FIGURAS OCULTAS. Associació
per a la Promoció de la Dona
Treballadora (c. Església, 173).
10.30 h.
TALLER: AUTOCURA Y
BIENESTAR EMOCIONAL. EL
CUERPO QUE HABITAMOS.
A càrrec de Luz Marina Gutiérrez.
Associació de Dones de Calella
(Fàbrica Llobet, 2n pis). 18 h.
DIA 14
PALAFOLLS
XERRADA: GERMANS,
CONVIVÈNCIA IMPOSSIBLE?
A càrrec de Maria Helena Tolosa.
Escola Les Ferreries, 19.30 h.
SANTA SUSANNA
TALLER: SMARTPHONES.
Taller de formació per a majors
de 55 anys. Biblioteca Vall
d’Alfatà, 16 h.
CALELLA
TALLER: QUÈ EN SAP DE LA
DIABETIS?
Vestíbul del CAP Calella. 10 h.
TALLERS DIVERSOS a càrrec
de l’equip assistencial del CAP.
Vestíbul del CAP. 11 h.
DINAR I SESSIÓ DE BALL.
Vestíbul del CAP, 13.30 h.
BALL per a la gent gran. Espai
Mercat, 18 h.
CONFERÈNCIA: Els manuscrits
de Qumran i la secta dels Essenis.
A càrrec de la Dra. Maria Josep
Estanyol. Al Casal l’Amistat.
18.30 h.
DIA 15
PALAFOLLS
TALLER: DESCOBREIX COM
SUPERAR L’ANSIETAT. A càrrec
d’Esther Bisbal. Biblioteca Enric
Miralles. 19 h.
MALGRAT DE MAR
BIBLIOLAB: L’UNIVERS A
LA TEVA MÀ. Adreçat a nens

i nenes de 5 a 8 anys. Cal
inscripció a la Biblioteca. 18 h.
SANTA SUSANNA
XERRADA: LA MARATÓ.
Càncer, la investigació dona vida.
Biblioteca Vall d’Alfatà, 18 h.
PINEDA DE MAR
TALLER GUITARREIG. Guitarra
controlada per Arduino, a càrrec
de la Fundació Pere Tarrés.
Biblioteca Serra i Moret. 17.30 h.
CALELLA
TALLERS DE RECERCA ACTIVA
DE FEINA: Canals més efectius
per cercar feina II. Fàbrica LlobetGuri, 9.30 h.
BIBLIOLAB, LABORATORI DE
LLETRES. Biblioteca Can Salvador
de la Plaça, 10 h.

CALELLA
TERTÚLIES EN CATALÀ amb
el llibre La filla estrangera, de
Najat El Hachmi. Biblioteca Can
Salvador de la Plaça, 10 h.
CLASSE OBERTA DE
GIMNÀSTICA/PILATES a càrrec
de Dolors Serra. Associació
Dones de Calella (Fàbrica LlobetGuri, 2n pis). 17 h.
LECTURA DEL DECÀLEG
PER A L’ELIMINACIÓ DE LA
VIOLÈNCIA MASCLISTA,
i a continuació actuació
dels CASTELLERS DE
L’ALT MARESME. Plaça de
l’Ajuntament, 17.30 h.
TALLER: IMPRESSIÓ 3D
Amb motiu de la Setmana de
la Ciència. A càrrec de Marçal
Mora. Cal inscripció prèvia. Nens
de 8 a 12 anys. 18 h.

TARDES DE TERTÚLIA.
Biblioteca Can Salvador de la
Plaça, 18 h.

ASSAMBLEA DE DISCUSSIÓ
I VOTACIÓ dels Pressupostos
Participatius de Joventut.
Ajuntament de Calella, 20 h.

CLUB DE LECTURA EN ANGLÈS
amb el llibre A thousand Splendid
Suns de Khaled Hosseini.
Biblioteca Can Salvador de la
Plaça, 19 h.

PROJECCIÓ DELS
DOCUMENTALS: País petit 2015
i Camí portuguès 2016. Al Local
Social de Calella-Marxa (c. Sant
Joan, 8) 20.15 h.

TAULA RODONA: L’òpera més
enllà del Liceu. Amb motiu del
20è Aniversari del Cor Harmonia.
1r pis de Can Salom, 20 h.

DIA 17
SANTA SUSANNA
TALLER: EXPERIMENTA COM

CINECLUB: DIE GÖTTLICHE
ORDNUNG. Entrada 4,50€. A la
Sala Mozart, 21 h.
DIA 16
PALAFOLLS
TALLER: SOBRE L’OLI
ESSENCIAL DE L’ARBRE DEL TE.
Casal de la Dona. 17.30 h.
MALGRAT DE MAR
CINECLUB GARBÍ: Caras y
lugares d’Agnès Varda. Centre
Cultural, 22 h.
SANTA SUSANNA
BIBLIOLAB: CANVI CLIMÀTIC.
Per a més de 8 anys. Biblioteca
Vall d’Alfatà, 18 h.
PINEDA DE MAR
TALLER INFANTIL: TITELLA DE
ROBA. Per a nens i nenes de 5
a 11 anys. Cal inscripció prèvia.

UN ARQUEÒLEG. Biblioteca Vall
d’Alfatà, 11 h.
MALGRAT DE MAR
FESTIVAL ARRELAT: UN DIA
AL MAR. Marta Arnaus, Centre
Cultural, 11 h.
ORQUESTRA DE LA BONA SORT.
Plaça Josep Anselm Clavé. 12 h.
SUPERBLEDA. La Bleda, Centre
Cultural, 17 h.
PINEDA DE MAR
TASTET DE POESIA D’AUTORES
LOCALS, acompanyat de música
a càrrec de Lídia Barcons i
Elisabet Torra. Biblioteca Serra i
Moret, 12 h.
CICLE APART: Miquel Abras,
Espai Sindicat, 22 h.
MÚSICA: Big Mama Montse 30’s
Band. Preu 10 €, Auditori, 22 h.
CALELLA
TALLER INFANTIL: Fem un
titella. Activitat gratuïta per a
nens i nenes a partir de 4 anys.
Biblioteca Can Salvador de la
Plaça.
VI CONCURS DE SCRABBLE
DEL MARESME. Per a
inscripcions cal enviar un correu
a plcalella@plataforma-llengua.
cat indicant el nom i cognoms
dels participants. Fàbrica LlobetGuri, 16 h.
DIA 18
PINEDA DE MAR
TEATRE: X Pebrots presenta: Un
tribut a la Trinca. Sala Gran del
CCR, 18 h.
CONCERT de Santa Cecília, amb
la participació de diverses corals.
Es demana portar aliments per
Caritas. Escola Sant Jordi, 18 h.
CALELLA
V FESTIVAL ARTÍSTIC

SOLIDARI 2018, en benefici
de l’AVAH per al projecte Servei
Suport Immediat a Domicili
(SSID). Sala Mozart, 18 h.
REPRESENTACIÓ DE L‘OBRA
SHAKESPEARE, la invenció del
que és humà, de Joan Gallart.
Teatre Orfeó Calellenc, 18.30 h.
TORDERA
TEATRE: Seqüència MMP, Teatre
Clavé, 18 h.
DIA 19
SANTA SUSANNA
CLUB DE LECTURA PETITS,
Biblioteca Vall d’Alfatà, 17.30 h.
Presentació: El primer diccionari
de medicina il·lustrat, Biblioteca
Vall d’Alfatà, 18.30 h.
MALGRAT DE MAR
CLUB DE LECTURA INFANTIL
per a nens i nenes de 9 a 14 anys.
Biblioteca, 17.30 h.
CALELLA
TALLER DE MEMÒRIA NIVELL I.
Local del c. Doctor Vivas, 152. 16 h.
GRUP DE SUPORT
EMOCIONAL i ajuda mútua per
a cuidadors de persones amb
dependència. Fàbrica LlobetGuri. 16.30 h.
DIA 20
PINEDA DE MAR
DIA INTERNACIONAL DELS
DRETS DE LA INFÀNCIA:
Contacontes: Un poble
anomenat Cansancia. Al Centre
Cívic Poblenou. 17.30 h.
HORA DEL CONTE: GPS, contes
de gegants, pirates i sirenes.
Biblioteca Serra i Moret, 18 h.
CALELLA
TALLER DE RECERCA ACTIVA
DE FEINA: Canals més efectius
per cercar feina III. Fàbrica
Llobet-Guri, 9.30 h.

Caravaning
Club Sant Genís
busca interessat
per a l’explotació del
Bar-Restaurant i supermercat
Tel. 93 764 61 54
Enviar ofertes al correu: csantgenis@csantgenis.com
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L’AGENDA
L’AGENDA

MARESME

AGENDA FACILITADA PER RÀDIO MARINA

AVUI TERTÚLIA
Es comentarà Ronda del Guinardó
de Juan Marsé. Biblioteca Serra i
Moret, 19 h.
CLUB DE LECTURA
Biblioteca Serra i Moret, 20.30 h.
SANTA SUSANNA
AUDICIÓ DE SARDANES
amb la Cobla Palafolls. Pavelló
d’Esports, 18 h.
CALELLA
HOMENATGE A LES VÍCTIMES
EN EL 80È ANIVERSARI DELS
BOMBARDEJOS A CALELLA
durant la guerra. Al carrer Riera
(entre Turisme i Sant Isidre), 12 h.
MISSA PONTIFICAL de L. Perosi.
Amb la participació del Cor
Harmonia, a l‘església de Santa
Maria i Sant Nicolau. 12 h.
TALLER D’INFORMÀTICA.
Què saps del teu ordinador i el
teu mòbil? a càrrec de M. Rosa
Cardona. Biblioteca Can Salvador
de la Plaça. 17.30 h.
DIA 21
SANTA SUSANNA
TALLER: Reflexió sobre la
violència de gènere. Biblioteca
Vall d’Alfatà, 18 h.
MALGRAT DE MAR
CONTES PER A INFANTS fins
a 3 anys. La medusa perduda.
Biblioteca, 18 h.
CALELLA
CONFERÈNCIA. Hitchcock i la
creació del suspens. A càrrec
del Sr. Jesús González. Al Casal
l’Amistat, 18.30 h.
DIA 22
SANTA SUSANNA
CLUB DE LECTURA FÀCIL,
Biblioteca Vall d’Alfatà, 17 h.
XERRADA: PRESERVEM EL
LITORAL DEL MARESME.
Biblioteca Vall d’Alfatà, 19 h.
PINEDA DE MAR
SETMANA PELS DRETS DE LA
INFÀNCIA. Documental del mes:
“L‘hora dels deures”. Centre Cívic
Poblenou, 19 h.
INAUGURACIÓ DE
L’EXPOSICIÓ. El vescomtat
de Cabrera: història, castells i
baronies a l’Alt Maresme.
CALELLA
TALLER DE RECERCA ACTIVA
DE FEINA: Canals més efectius
per cercar feina IV. Fàbrica
Llobet-Guri, 9.30 h.
BIBLIOLAB, LABORATORI DE
LLETRES. Biblioteca Can Salvador
de la Plaça, 10 h.
XERRADA PER A FAMILIARS
DE MALALTS D’ALZHEIMER

i altres demències. Estem
acompanyant. Sala de Juntes de
l’Hospital Sant Jaume de Calella,
15.15 h.
CLUB DE LECTURA EN ANGLÈS
amb el llibre A thousand
Splendid Suns, de Khaled
Hosseini. Biblioteca Can Salvador
de la Plaça, 19 h.
DIA 23
SANTA SUSANNA
HORA DEL CONTE I TALLER:
GLÒRIA ANDRÒMINA.
Biblioteca Vall d’Alfatà, 18 h.
MALGRAT DE MAR
STORYTIME. Biblioteca, 18 h.
CINECLUB GARBÍ: Celebració dels
50 anys amb la projecció de Los
olvidados. Centre Cultural, 22 h.
PINEDA DE MAR
CENAFORUM, al local de
l’Associació Canviem, 20 h.
CALELLA
TERTÚLIES EN CATALÀ amb
el llibre La filla estrangera, de
Najat El Hachmi. Biblioteca Can
Salvador de la Plaça, 10 h.
CLASSE OBERTA DE TAITXÍ
TXIKUNG. Associació Dones de
Calella, 15.30 h.
TROBADES D’ÒPERA amb
l’òpera Il Trovatore, de Giuseppe
Verdi. Amb els comentaris
de Rosa Maria Carbonell.
Inscripcions: Biblioteca. Sala
Mozart, 18 h.
CICLE GAUDÍ: Petitet. Gènere
documental. Sala Mozart, 21 h
DIA 24
SANTA SUSANNA
EXPERIMENTA: QUAN ELS
CONTES PRENEN VIDA.
Biblioteca Vall d’Alfatà, 11 h.
MALGRAT DE MAR

FESTIVAL ARRELAT: Taller de
teatre a càrrec de Pere Hosta.
Centre Cultural, de 10 a 13 h.
OPEN DOORS, Pere Hosta, plaça
Catalunya, 17 h.
PALAFOLLS
DIA INTERNACIONAL DEL
IOGA, al MID, de 9 a 15 h.
PINEDA DE MAR
SORTIDA FAMILIAR: Descobrir
el nostre entorn. Biblioteca Serra
i Moret, 12 h.
INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ
UNIVERS THARRATS. Fundació
Tharrats de Can Comas, 12.30 h.
CICLE APART:
Lübbert. Espai Sindicat, 22 h.
CALELLA
TALLER INFANTIL.
MIREM CONTES. A càrrec de
Susanna. Activitat gratuïta per a
nens i nenes a partir de 4 anys.
Biblioteca Can Salvador de la
Plaça, 11.30 h.
CONCERT DE SANTA CECÍLIA
dedicat a bandes sonores de
pel·lícules a càrrec del Cor i
Orquestra Simfònica Harmonia.
Amb motiu del 20è Aniversari
del Cor Harmonia, i la 103a Festa
de Santa Cecília. Sala Mozart (c.
Església, 91). 21 h.
TORDERA
TEATRE: Cache Cache (A fet i
amagar). Teatre Clavé, 18 h.
DIA 25
MALGRAT DE MAR
FESTIVAL FEMPOP
En diversos indrets de la ciutat.
Concurs de teatre Vicenç Bayarri,
amb l’obra El traspàs.
PINEDA DE MAR
ESPECTACLE FAMILIAR:
Mare Terra, Príncep Totilau. Preu:
5 €. Auditori, 18 h.

LECTURA DEL MANIFEST
INSTITUCIONAL del Dia
internacional per a l’eliminació
de la violència envers les dones.
Enlairament de globus en honor
de les dones mortes a causa de
la violència de gènere. Plaça de
l’Església. 13 h.
IL·LUMINACIÓ DEL FAR
DE CALELLA de color lila,
en commemoració del Dia
Internacional Contra la Violència
de Gènere. 18 h.
DIA 26
CALELLA
TALLER DE MEMÒRIA NIVELL I.
Al local del c.Doctor Vivas, 152. 16 h.
GRUP DE SUPORT
EMOCIONAL I AJUDA MÚTUA
per a cuidadors de persones amb
dependència. Fàbrica LlobetGuri, 16.30 h.
DIA 28
SANTA SUSANNA
XERRADA LA MARATÓ.
La importància de l’alimentació
en la prevenció del càncer.
Biblioteca Vall d’Alfatà, 18 h.
MALGRAT DE MAR
CLUB DE LECTURA
Infant dels grans, de Manuel de
Pedrolo. Biblioteca, 19 h.
CALELLA
TEATRE FÒRUM
Prou, una reflexió contra
l’assetjament sexual, dirigida a
l’alumnat de cicles formatius, a
càrrec d’ImpactaT, intervencions
teatrals. Sala Mozart, 11.30 h.
CONFERÈNCIA
Segle XXI, cap on va la humanitat
II. (La demografia del segle XXI).
A càrrec del Dr. Pau Miret. Casal
l’Amistat, 18.30 h.
DIA 29
SANTA SUSANNA
TALLER: FEM UNA

MENJADORA PER ALS OCELLS.
Activitat familiar, Biblioteca Vall
d’Alfatà, 17.30 h.
MALGRAT DE MAR
CLUB DE LECTURA FÀCIL
Lectures especials. Biblioteca, 11 h.
CALELLA
BIBLIOLAB, LABORATORI DE
LLETRES
Curs d’escriptura, creativitat i
enginy literari. Obert a tothom.
Professora: Alba Dalmau. Cal
inscripció prèvia. Biblioteca Can
Salvador de la Plaça, 10 h.
TALLER DE MEMÒRIA,
Biblioteca Can Salvador de la
Plaça. 19 h.
CLUB DE LECTURA EN ANGLÈS
amb el llibre A Thousand
Splendid Suns, de Khaled
Hosseini. Biblioteca Can Salvador
de la Plaça, 19 h.
CASTANYADA POPULAR
de celebració del 119è aniversari
de la Fundació del FC Barcelona,
a la plaça de l’Església, 20 h.
CINECLUB: MOSTRA FESTIVAL
VOC (Versió Original en Català).
Entrada 4,5 €. Venda d’entrades
a taquilla el mateix dia a partir
d’una hora abans de la sessió.
Sala Mozart, 21 h.
DIA 30
PALAFOLLS
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
Carvalho. Biografia de un
detective de ficción. A càrrec
de Manuel Blanco i Javier Coria.
Biblioteca Enric Miralles, 19 h.
MALGRAT DE MAR
HORA DEL CONTE
Set ratolins cecs i altres contes.
Biblioteca, 18 h.
CINECLUB GARBÍ: El orden
divino. Centre Cultural, 22 h.
PINEDA DE MAR
ENCESA DE LLUMS DE NADAL
i inauguració de la pista de
patinatge. Plaça Espanya.
CALELLA
TERTÚLIES EN CATALÀ
amb el llibre La filla estrangera,
de Najat El Hachmi. Biblioteca
Can Salvador de la Plaça, 10 h.
CLUB DE LECTURA INFANTIL
(de 9 a 12 anys) amb la lectura
de Llibre d‘encanteris de la
Vella Taràntula, de Jordi Folck.
Biblioteca Can Salvador de la
Plaça. 18 h.
CLASSE OBERTA DE
BODYGUAY
a càrrec de la mestra Mercè
Ferran, coach en consciència
corporal. Associació de Dones de
Calella (Fàbrica Llobet-Guri, 2n
pis). 20.30 h.
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L’Audi Q8 a AUTOPODIUM
completíssim equipament.
El Q8 compta amb un potent
i eficient motor 3.0 TDI que rendeix una potència de 210 Kw (286
CV). Cal destacar el seu equipament de luxe, amb el sistema de
navegació NMI, la personalitzacio
del perfil d’usuari en més de 400
paràmetres, el sistema d’audio 3D
Bang&Olufsen, un completíssim
sistema d’assistència en la conducció i un sistema de càmeres
incloent fins i tot una càmera de
visió nocturna.
El nou Audi Q8

LLORET DE MAR

Audi llenca al mercat europeu
el seu nou model, l’Audi Q8, quecombina l’elegància d’un coupé de

luxe i la versatilitat d’un SUV de
gran tamany. El nou model destaca per la seva marcada línia esportiva, l’elegancia de les formes i el

Si voleu conèixer de primera
mà aquest gran model, podeu trobar- lo a Autopodium de Lloret de
Mar, Girona, Figueres i Olot. Mes
info a: http://www.autopodiumaudi.com/. yy

Premis Climent
Guitart 2018
LLORET DE MAR

Els Premis Climent Guitart, organitzats per la Fundació Climent
Guitart, serveixen per guardonar
els quatre àmbits en els quals l’hoteler lloretenc va fonamentar bona
part de la seva vida professional i
personal: la música, la solidaritat,
l’emprenedoria i la formació.

de Puig-Reig ha rebut el Premi a
la Música per la seva trajectòria
internacional dels seus 50 anys
d’història, i Paula Espinal ha rebut
el Premi a la Formació, que es dona
cada any a l’estudiant amb millor
nota del Cicle Formatiu d’Hostaleria i Turisme de l’Institut Ramon
Coll i Rodés.

En aquesta quarta edició, els
guardonats han estat Cafès Cornellà, al Premi a l’Emprenedoria a la
Costa Brava–Pirineu Girona, per
la seva campanya i línia de producte Decoding Coffee. La Polifònica

Per altra banda, el Premi a la Solidaritat s’ha atorgat a la Fundació
ASPRONIS. L’import del preu del
sopar dels assistents ha servit per
fer una donació a Proactiva Open
Arms, Premi Solidaritat 2017. yy

Clínica Fenals amplia les seves
instal·lacions
LLORET DE MAR

El passat dijous 11 d’octubre, la Clínica Fenals, situada a
l’avinguda Vila de Blanes, 162
de Lloret de Mar, va inaugurar
les seves noves instal·lacions. La
seva directora, la doctora M. Paz
González Pèdèflous explica que,
“aquesta ampliació permetrà oferir nous tractaments i millorar el
nivell de confort de pacients i especialistes”.
Alguns dels tractaments que
es realitzaran en aquesta nova
zona de la clínica són el microtransplantament capilar per
tractar l’alopècia, el láser lipòlisi per a la remodelació facial i
corporal o l’ozonoterapia per al

Guardonats IV Premis Climent Guitart amb J. Dulsat i C. Cabañas

tractament del dolor o millorar
l’estat general de la nostra salut.
D’aquesta manera la Clínica Fe-

nals es posiciona com a referent
en el seu camp a les nostres comarques. yy

Doctora M. Paz González, directora de Clínica Fenals

Solucions360
SELVA - MARESME

Logo Solucions360

Solucions360, empresa dedicada a la comunicació, al màrqueting online i a la formació en
aquests dos àmbits, estrena nova
imatge corporativa aquest mes de
novembre. L‘empresa, amb seu a
El Centre - Eix de Negoci de Santa Coloma de Farners, ha renovat
el seu web. Es tracta d‘un nou espai en el que es pot consultar tota
l‘oferta de serveis: gestió de xarxes socials, serveis d‘assessorament i consultoria en màrqueting

digital per a pimes i autònoms,
cursos de màrqueting online i el
nou servei de formació online.
Josep Lluís Vidal, soci-fundador de Solucions360, explica
que “cada vegada més professionals i empreses són conscients
de la importància de la visibilitat
i reputació a internet de la seva
marca i, és per això, que confien
aquesta tasca a professionals o bé
busquen formació per portar-la a
terme ells mateixos”. yy
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Farmàcies de guàrdia

PUNTS DE DISTRIBUCIÓ DE LA MARINA
BLANES

BLANES
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4

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

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

Adreces i telèfons
FARMÀCIA ADELL
C. Muralla, 36
Tel. 972 330 491
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

24 h: De 9 a 9 h
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 DE MAR
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4

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

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

De 9.30 a 9.30 h (24 h)

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
FARMÀCIA PUJOL
Pl. Ntra. Sra. del Vilar, 6
(Pl. Església dels Pins)
Tel. 972 330 465

Novembre

Adreces i telèfons
FARMÀCIA MARIA TIBAU
Camí de l’ Àngel, 22
Tel. 972 371 075
FARMÀCIA CÀNOVES
C. Sant Pere, 76 B
Tel. 972 367 960
FARMÀCIA M. TALLADA
C. Just Marlès, 5
Tel. 972 372 868
FARMÀCIA BORRÀS
C. M. Aurèlia Campmany, 2-4
Tel. 972 377 403
FARMÀCIA LLADÓ
Av. Passaperas, 17-23
Tel. 972 376 412
FARMÀCIA A. MARTÍNEZ
C. Sant Pere, 6
Tel. 972 364 379
FARMÀCIA PERPINYÀ
C. Joan Baptista Lambert, 34
Tel. 972 365 877
FARMÀCIA C. CABAÑAS
Av. Amèrica, 27
Tel. 972 365 798
FARMÀCIA MAZÓ
C. Venècia, 75
Tel. 972 366 155

FARMÀCIA M. CABAÑAS
Av. Just Marlès, 66
Tel. 972 365 796
FARMÀCIA J. MARTÍNEZ
C. Emili Martínez Passapera, 9
Tel. 972 346 187
FARMÀCIA FÀBREGAS
Ctra. de Vidreres, 123-A
Tel. 972 362 206
FARMÀCIA E. TALLADA
Av. Catalunya, 6
Tel. 972 369 303
FARMÀCIA I. ESPINET
C. del Carme, 46
Tel. 972 365 047
FARMÀCIA MASETE
C. Valentí Almirall, 12
Tel. 972 362 371
FARMÀCIA S. MORERA
Av. Josep Pla i Casadevall, 9
Tel. 972 377 525
FARMÀCIA E. GILABERT
C. Comte Ramon Borell, 6-8
Tel. 972 362 689
FARMÀCIA MATEOS
Av. Vidreres, 146
Tel. 972 964 655

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 Vilar
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 de 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 de Vidreres
19 PASTISSERIA GUTIÉRREZ
Carretera de Blanes a Tossa
20 CAPRABO
Avinguda de Vidreres
21 PARÍS DEL RIERAL
Josep Pla i Casadevall
22 PdePA
Josep Pla i Casadevall
23 PdePA
Carrer Narcís Macià i Domènech
24 BAR CASAS COLGADAS
Avinguda de Vidreres

Servei integral de paqueteria
diari a Girona

Recaderia
i paqueteria

Distribució diària
Blanes - Lloret - Tossa

Magatzematge
i distribució

Transport

Servei urgent

C. Ses Falques, 33 Nau 5 · Blanes
Tel. 972 34 80 60 - 629 29 25 72
www.trascanaleta.com · administracio@transcanaleta.com
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TRANSPORTS PÚBLICS
RODALIES

AUTOBUSOS

LLORET - BLANES (Estació Renfe)
6.40

7.00

7.20 - 20.50 cada 30 min

21.15 21.40

BLANES (Estació Renfe) - LLORET
7.00

7.20 - 22.50 cada 30 min

LLORET DE MAR- BLANES (centre)
BLANES - BARCELONA (Renfe)

LLORET DE MAR (Estació de bus) - BARCELONA

FEINERS
6.05

6.17

6.33

6.48

7.05

7.17

7.35

7.47

8.17

8.48

9.16

9.46

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

6.03

6.33

6.53

7.03

8.33

9.03

9.33

10.03 10.33 11.04

7.33

8.03

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

18.32

19.03

19.33

20.03

20.33

21.44

-

-

-

21.03

BLANES - GIRONA (Renfe)
8.16

10.15 12.16 14.14 16.15

18.15 20.14 22.18
-

-

-

-

-

-

-

-

FEINERS (Directes)
7.45

-

-

10.00 13.45 15.45 19.15
-

-

-

-

-

-

-

-

BARCELONA - LLORET DE MAR (Estació de bus)
9.15

10.45 12.00 13.30 17.30 20.30

-

-

-

-

-

-

9.14

19.14 21.09

11.15 13.15 15.14 17.14
-

-

-

7.05

7.30

9.00

9.00

15.55

11.30 13.15 14.30 15.30 17.30 19.00
13.15 19.00

9.00

-

20.00
-

-

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

-

-

-

-

10.00 14.30 17.00

-

-

14.00 17.30 19.00 23.00

-

-

BLANES (Estació) - BARCELONA (Aeroport del Prat)
3.30 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 18.00 22.15
GIRONA (Estació de bus) - LLORET DE MAR
FEINERS (totes les parades)

6.15

10.15 12.15 13.45 14.15 16.15 18.15 20.15
10.30 14.30 16.30 19.30

9.30

BARCELONA (Estació del Nord) - BLANES (Estació)

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

8.00 - 21.00 cada 30 min

6.45

FEINERS (totes les parades)
8.00

7.00 - 21.00 cada 20 min

FEINERS
FESTIUS

-

FEINERS
DISSABTES FEINERS

BLANES (centre) - LLORET DE MAR

-

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

8.00 - 21.00 cada 30 min

BLANES (Estació) - BARCELONA (Estació del Nord)

11.00 14.00 15.55 18.20

DISSABTES FEINERS

FESTIUS

-

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

7.15 - 20.55 cada 20 min

-

LLORET DE MAR (Estació de bus) - GIRONA

FEINERS (Transbord Maçanet - Massanes)

-

8.00

FEINERS

FESTIUS

7.16

7.00

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

ENTREVISTA A ANNA TORRUELLA TOCABENS (GRUP DE TEATRE XIROIA DE BLANES)

“Els Xiroia tornem a l’escenari amb una obra de
Josep Alum que ens ha servit de teràpia als actors”
Què us va semblar que us proposessin aquest espectacle?
En Josep ens ho va proposar. Ens
va reunir i ens ho va explicar
amb detall. Ens va agradar molt
la idea i vam decidir ràpidament
tirar-la endavant. No podíem dir
que no!

ALMUDENA MONTAÑO INDIA

El grup de teatre Xiroia de Blanes
està preparant un espectacle que
es representarà el dissabte 26 i el
diumenge 27 de gener al Teatre de
Blanes. L’obra porta per nom B de
Boesia. Barregen els textos amb
la música, els poemes i, fins i tot,
s’atreveixen amb diversos balls, entre ells el tango i el vals. El blanenc
Josep Alum és el director de l’obra i
assegura que va pensar en el Xiroia
per representar-la perquè encaixa
a la perfecció l’edat dels seus integrants –la majoria té entre els seixanta i setanta anys- i “perquè, per
aquest motiu, poden sentir, de veritat, el que expressen aquests poemes”. Segons Josep Alum, aquest
“és el recull dels poemes que més
m’han impactat al llarg de la meva
vida. De cop i volta em vaig adonar que la majoria de poetes que
m’agraden comencen per la lletra B:
d’aquí el joc de lletres B de Boesia”.
Tot i que és un text molt profund
que parla del procés d’envelliment,
també hi ha tocs d’humor.
Abans d’un dels assajos, em reuneixo amb el grup perquè m’expliquin aquest espectacle i l’evolució
del Xiroia. Tots volen dir la seva,
cadascú recorda algun moment entranyable i divertit als escenaris...
Quan li pregunto a l’Anna Torruella -una de les fundadores del Xiroia- quants anys fa que van formar
el grup de teatre, es gira cap a un
altre dels fundadors, en Jordi Soley,
i li expressa el seu dubte: “Jordi,
quants anys té el teu fill? La teva
dona estava embarassada quan
vam començar a fer teatre”...I tots
esclaten a riure! Realment són una
gran família.
Doncs bé, quants anys fa que
existeix el grup de teatre Xiroia?
El Xiroia té 35 anys de vida. Es va
fundar l’any 1983 coincidint amb
el centenari de l’Escola Cor de Maria de Blanes. Formàvem part de la
junta de l’Associació de Pares quan
vam impulsar la creació d’una sala
d’actes amb escenari al col·legi, i
vam decidir que per estrenar la

Ja havíeu treballat amb ell en alguna altra ocasió?
Sí. En alguna obra nostra li havíem demanat opinió a en Josep.
Ell té moltíssima idea en el món
del teatre, és dels millors directors. Es va guanyar la vida de
metge de família però, jo crec,
que la seva gran passió ha sigut
el teatre. Va ser una alegria que
ens ho proposés i que pensés en
nosaltres per fer l’obra.

Una de les antigues obres del Xiroia. Foto: arxiu Xiroia

sala allà faríem teatre. Primer vam
començar els de la junta i després
es van afegir d’altres.
Com van ser els primers assajos
del grup?
Allò era una festa. Tots els fundadors teníem al voltant dels 30 anys.
Quan ens trobàvem per assajar,
uns portaven galetes, altres pastissos, celebràvem aniversaris, sants...
Fins i tot les monges del col·legi
ens portaven dolços! Vam crear
una relació molt maca entre tots
nosaltres. Els fundadors que vam
començar aquesta aventura ara tenim al voltant dels setanta anys.
Quantes obres heu representat al
llarg d’aquests 35 anys d’història?
Hem representat més d’una vintena d’obres. El primer director
que vam tenir va ser en Jesús
Crous. Després jo mateixa vaig
dirigir algunes obres, també van
fer de directors en Jordi Soley, en
Bernabé Soria i la Fina Puig, entre d’altres. Els primers anys de
la fundació del grup, fèiem tres o
quatre obres diferents a l’any, algunes d’elles les portàvem de gira
per alguns pobles.
Quines obres recorda amb més
afecte?

Josep Alum els indica com han de representar l’obra. Fotos A. Montaño

Entre mujeres; Els Quatre corders
de Blanes; La núvia portava cua;
Berlín, plaça Alter número 2; Els
Pastorets i moltes més.
Actualment prepareu un nou
espectacle. És molt diferent dels
que esteu acostumats a fer?
Sí. De fet, l’espectacle és una idea
d’en Josep Alum i és un repte que
ell s’ha proposat. Va fer una tria
de poemes i cançons d’autors que
comencen per la lletra B. Hi haurà música en viu i balls, a més de
projeccions audiovisuals.
Quin és el fil argumental de l’espectacle?
És el procés de la vida, des que
naixem fins al moment on estem
actualment, mirat des de la perspectiva de la gent de la nostra
edat. Amb les nostres mancances,
però amb la visió positiva que ens
ho hem de passar bé independentment de l’edat que tinguem. Hi ha
punts d’humor, poemes tristos i
alguns més alegres.
Quins són els autors que es podran escoltar?
Són poemes i cançons de Brossa, Bolaño, Benedetti, Borges,
Bukowski, Brecht, Biedma, Bonet,
Bàrbara i Bartomeu Roselló-Pòrcel.

Què significa per a vosaltres
aquest repte?
Ens ha anat molt bé, perquè ens
ho passem bomba als assajos.
Ens divertim molt. En Josep ens
ha retornat la confiança en nosaltres mateixos, ja que feia anys
que no actuàvem. Ens ha ensenyat exercicis per desinhibir-nos
una mica i ens han anat genial.
Ha sigut molt diferent del que fèiem nosaltres fins ara.

Heu representat obres on només actuaven dones. Treballeu
de forma diferent quan només
sou dones?
Bé. Les dones tenim un caràcter
més obert i als homes els hi costa més arrencar iniciatives. Però
també cal dir que els homes ens
han ajudat molt a la part tècnica
perquè la dominen més, amb la
música, la il·luminació i el muntatge de l’escenari.

En què es diferencia?
Estem més acostumats a representar obres de textos teatrals i
a B de Boesia també hi ha altres
components com la poesia, el ball
i la cançó.
Us ha costat treballar els balls?
Bé, fem el que podem, no és fàcil,
però estem assajant força des de
fa temps.

Per què feia prop de vuit anys
que no representàveu cap obra?
No ens sentíem amb forces per
arrencar. Cadascú de nosaltres
ha tingut algun entrebanc al llarg
d’aquests anys i ens ha costat
molt tirar endavant. Aquest espectacle ens ha anat molt bé. Els
Xiroia tornem a l’escenari amb
una obra de Josep Alum que ens
ha servit de teràpia als actors.

Quantes persones actueu?
Som nou actors del Xiroia i
també algun reforç. A més,
tenim a quatre músics que toquen diferents peces musicals i
també canten. Són els germans
Rubén i Raúl Vidal, l’Alba Lupiáñez i la Laura Rabassa. Tots
quatre fan una aportació molt
important al muntatge.

Potser arran d’això el Xiroia
agafarà embranzida i oferirà
obres més sovint?
No ho sé... Volem que el Xiroia no mori mai, de cap manera.
Cada any fem trobades i sopars
per poder-nos retrobar i no perdre el contacte, perquè hem sigut
un grup molt bonic i hem creat
una amistat molt maca. yy

Quatre músics i cantants posaran la música al nou espectacle
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Torruella ha explicat el passat i el present del grup.

