NÚMERO 64 | DESEMBRE 2018 | ANY VI | PUBLICACIÓ CONTROLADA PER PGD

20.000 EXEMPLARS GRATUÏTS

EDITADA PER

EDICIÓ BLANES - LLORET DE MAR

SANITAT - Pàg. 8

ELS METGES
SURTEN AL
CARRER

RADIO MARINA

Bones Festes!

Els metges de l’ICS han fet quatre dies
de vaga. Els de la concertada, la van
allargar per fer públiques les seves
queixes per les condicions de treball.

MEDI AMBIENT - Pàg. 15

ECOPROPOSTES 2019
L’Associació les Ecopropostes de Ràdio Marina ha convocat la 24a edició
del concurs de Medi Ambient, un certamen adreçat als estudiants de
secundària de la Selva i el Maresme.

Temporal de pluja

Festival Disney a Lloret de Mar. Foto M.A. Comas

L’encesa de llums i la inauguració del pessebre monumental del passeig de Dintre han donat el tret de sortida
als actes de Nadal, Cap d’Any i Reis a Blanes. Al llarg d’aquestes dates tan tradicionals, hi ha previstes una setantena d’activitats englobades en el programa “La màgia del Nadal t’espera”. A Lloret de Mar, les festes han començat amb l’encesa dels llums nadalencs a un total de 59 espais de la vila i una festa amb personatges inspirats en el món Disney. La programació s’ofereix amb l’eslògan “Be a Nadalenc”. Més informació a les pàgines 3, 4 i 26.

Obra
polèmica
El riu de la Tordera l’endemà de les pluges. Foto David Roura @droucom

Els dies 17 i 18 de novembre la Selva i el Maresme, entre d’altres comarques, van viure un fenomen meteorològic poc habitual en aquestes contrades. Va estar plovent des del dissabte 17 al matí/migdia, fins
a la matinada de dilluns, el que va comportar rius i rieres plens de gom
a gom i diverses incidències. Pàg. 9

L’Ajuntament de Blanes ha recuperat el projecte de la piscina coberta que es va plantejar el 2008 com
a un element més de l’actual Ciutat
Esportiva. L’anunci d’un acord amb
la Generalitat, però, ha derivat amb
fortes crítiques de diverses formacions polítiques que han qualificat
l’anunci de “mentida”. Pàg. 25

Terrenys de la Ciutat Esportiva on es preveia la piscina. Foto Yoyo.
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L’Editorial
Vaga de metges
L’accés gratuït a la sanitat per a tota la població és una
peça clau de la nostra societat i una de les majors aportacions de l’“estat de benestar”.

Conveni de col·laboració amb
l’Associació Pas a Pas

Poca gent s’atreviria a posar en dubte el nivell de la nostra sanitat pública que proporciona tractaments i atenció
de primera qualitat.
L’excel·lent nivell de l’atenció hospitalària per a tractaments importants no pot ocultar la sobrecàrrega dels metges d’atenció primària, els llargs terminis per a les cites
ambulatòries amb els especialistes i les demores per a les
proves diagnòstiques.
Una manca crònica de personal en l‘atenció primària enfosqueix la imatge d’aquesta sanitat tan ben valorada.
Resulta molt preocupant que els metges hagin decidit sortir a fer vaga per queixar-se de les mancances de pressupost que redueix la seva capacitat d’atenció al pacient.
Cap de les forces polítiques haurien de permetre que això
passi. El toc d’atenció dels professionals de la medicina ha
de ser escoltat amb la màxima atenció. En depèn la nostra
salut i l’equilibri social. yy
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Signatura del conveni amb Pas a Pas. Foto Aj. Lloret
LLORET DE MAR

L’alcalde de Lloret, Jaume
Dulsat, i Eva Palau, presidenta
de l’Associació Pas a Pas cap a la
Inclusió de les Persones amb Autisme, han signat un conveni de
col·laboració de una durada d’un
any. A la signatura també han estat presents el regidor de Benestar
i Família, Cristian Fernández, i
membres de l’Associació.

«Pas a Pas crearà un centre
de serveis, formació i
atenció terapèutica dedicat
a les necessitats de les
persones amb TEA»
Mitjançant aquest conveni
l’Associació Pas a Pas es compromet a crear un centre de serveis,
formació i atenció terapèutica dedicat a les necessitats de les persones amb TEA (Trastorn d’Espec-

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

tre Autista). Eva Palau explica que
“malgrat les altes taxes de TEA
registrades actualment, no hi
ha cap centre especialitzat en el
tractament d’aquest trastorn a les
poblacions de la Selva Marítima”.
Respecte al centre, la presidenta de
l’Associació ho detalla: “En aquesta primera etapa, ens centrarem en
els serveis i formacions: hi haurà
un servei d’intervenció educativa,
un servei de coordinació i oferirem
formació a professionals, atenció i
suport a les famílies, formació a
l’entorn familiar, formació a les
escoles i desenvoluparem un programa d’oci inclusiu.
Jaume Dulsat, alcalde de Lloret, creu que per una part “des de
l’equip de govern considerem que
amb aquesta signatura tindrem un
major coneixement sobre el TEA, a
través de les múltiples formacions
que s’ofereixen, i per l’altra disposarem d’un espai professionalitzat

on atendre aquests infants i els
seus familiars. Dos eixos vitals per
la seva inclusió a la nostra societat”. I afegeix: “donem cobertura
a una necessitat important, com
deia l’Eva Palau. En el territori que
cobreix des d’Arenys a Platja d’Aro
no hi havia cap associació d’aquestes característiques”.

«L’entitat treballa per a la
inclusió de les persones
amb autisme»
L’Associació Pas a Pas cap a la
Inclusió de les Persones amb Autisme té per finalitat, entre d’altres, treballar per a les persones
amb autisme, per fomentar-ne la
inclusió social, defensar els seus
drets i millorar la qualitat de vida
d’aquestes persones i les seves famílies. Actualment la conformen
una trentena de famílies de Lloret
i pobles veïns. 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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El Nadal a Blanes i Lloret de Mar
BLANES - LLORET DE MAR

L’encesa dels llums i la inauguració del pessebre monumental
al passeig de Dintre els primers
dies de desembre, suposen cada
any el tret de sortida a les festes de
Nadal, Cap d’Any i Reis a Blanes.
L’altra data significativa en
l’inici de les festes serà el 21 de
desembre, amb la tradicional Fira
de Sant Tomàs amb parades als
carrers Ample, Muralla, Raval i
plaça d’Espanya.
Per als més petits, també és
una data marcada en el calendari
el Tió del 24 de desembre. Abans
de l’arribada de Melcior, Gaspar
i Baltasar (5 de gener), diversos
patges recolliran les cartes als diferents veïnats de la vila.
Entre d’altres propostes nadalenques hi ha: “Un grito al
mundo por Navidad”, amb el
grup Miratge (dia 14), TastABlanes Nadal, mostra gastronòmica
i Art Floral al passeig de Dintre
(15), Nadales al carrer amb el
Cor de Cambra Sota Palau (22),
Concert de Nadal amb la Banda
i Cobla del Col·legi Santa Maria
(23), El Trencanous (23) o l’XI
Concert d’Any Nou amb la Vbella Banda (30).

Tió monumental de Blanes. Foto Yoyo

A nivell esportiu, aquest any
destaca la primera edició de la
Cursa Popular Sant Silvestre organitzada pel Club Triatló Blanes (31).
L’Ajuntament de Blanes
edita cada mes de desembre el
programa “Nadal a Blanes. La
màgia del Nadal t’espera”, on es
recull amb tot detall la setantena d’actes previstos per aquests
dies tan familiars i tradicionals.
Es pot consultar la programació
íntegra a:
https://www.blanes.cat/nadal

Encesa dels llums de Nadal a Lloret. Foto M.A. Comas

LLORET DE MAR
Com marca la tradició, el
Casal de l’Obrera, un any més,
durà a terme la representació de
Nadal de “Els Pastorets”, concretament, els dies 23, 26 i 30 de
desembre. Aquest any seguiran
incorporant petits canvis per
així poder gaudir del Nadal en
família amb les històries més
dolces i divertides. Un cop més,
hi haurà la presència del Patge
Reial i del Tió, perquè els més
petits puguin passar una bona
estona, recollir uns caramelets

si s’han portat bé i entregar la
carta per els Reis.

rà una exposició de diorames del
24 de desembre al 7 de gener.

Altres propostes: Concert
de Nadal, a càrrec de l’Associació Hispanoamericana (dia 15),
XXXIV Fira dels Sants Metges
(16), Festival de Nadal amb l’Escola de Dansa Alira (21), El Racó
dels Contes a la Biblioteca (22),
el mateix dia, Tió de Nadal, activitats nadalenques al Museu del
Mar (27 i 28) o el Concert de Nadal amb el Cor Arsnovalloret (29).

A nivell esportiu, el dia 23
es farà la tradicional Cursa de
Nadal a les pistes d’atletisme,
enguany amb caràcter solidari.
La programació s’ofereix amb
l’eslògan “Be a Nadalenc”.

Com cada any, també hi hau-

Blanes i Lloret de Mar, d’altra banda, estan acabant de perfilar la benvinguda als tres Reis
de l’Orient, la tarda vespre del 5
de gener, en la nit més màgica de
l’any. yy
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La Fundació ASPRONIS presenta el calendari
“Un any d’esport solidari”
SELVA / MARESME

gatista Àlex Muscat, campió de
la categoria Finn, en vela; Sergi
Fernández, porter del FC Barcelona Lassa en hoquei; el pioner
esportiu i expresident del CE El
Vilar, Xavier Oms, i el periodista
de TV3, el blanenc Rafel Bagot.
Els professionals especialitzats en
fotografia esportiva Ruben Garcia, Isaac Navarra i David Grau
–GNG Foto- són els autors de les
imatges que il·lustren el calendari
solidari. La impremta blanenca
Indústria Gràfica Montserrat ha
col·laborat en l’edició. I, d’altra
banda, els clubs Vela Blanes, Patí
Malgrat i la Federació Catalana
de Vela han posat tot de la seva
part per fer realitat el projecte.

La Fundació ASPRONIS ha
presentat a la Biblioteca Comarcal de Blanes el seu primer calendari solidari amb la finalitat de
sufragar les despeses del viatge
a Abu Dhabi de dues esportistes
del Club Esportiu. Rosa Sánchez
i Susana Becerra representaran
Special Olympics España als Jocs
Mundials Special Olympics que
es disputaran a la capital dels
Emirats Àrabs el proper mes de
març. L’estada durant els Jocs està
coberta per l’organització però les
jugadores han d’assumir els desplaçaments, un cost molt elevat.
El calendari té un preu de venda
de 5€ i la recaptació que s’aconsegueixi també estarà destinada a la
compra de material o al transport
del Club Esportiu per al 2019.
Enguany que ASPRONIS celebra el seu 50è aniversari es proposa elaborar un calendari cada
any amb diferents finalitats o motius dins l’organització.
El periodista de TV3, el blanenc Rafel Bagot, i el president
del Club Esportiu El Vilar, Xavier
Manresa han estat els encarregats
de la presentació del calendari

«La Biblioteca acull una
exposició del calendari
i del club»

Les dues esportistes que competiran als Emirats Àrabs. Foto Yoyo

- oberta a tot el públic- que s’ha
celebrat a la Sala d’Actes de la Biblioteca Comarcal de Blanes. L’esdeveniment, presidit per l’alcalde
de Blanes, Mario Ros, ha estat el
tret de sortida a una exposició
de fotografies del calendari, del
making off, la història del Club
Esportiu i material divers que es

podrà veure fins al 7 de gener a
la Biblioteca. També ha comptat
amb l’assistència del conseller
d’Esports del Consell Comarcal
de la Selva, Joel Comas, i autoritats de municipis veïns, que han
donat suport a la iniciativa.
El calendari ha comptat amb

la col·laboració solidària d’esportistes d’elit de les disciplines
en què entrenen els jugadors del
Club Esportiu El Vilar d’ASPRONIS: la top Marta Marrero
en pàdel; l’olímpic Àngel Mullera en atletisme; les germanes
Blanca i Lara Lucas, campiones
per parelles en bàdminton; el re-

Els punts de venda són les botigues El Tall de Blanes, Calella i
Girona; la Galeria l’Arcada, i els
centres de la Fundació ASPRONIS
a Blanes (Mas Borinot, 53 o av. Europa, 31), Palafolls (Pinya de Rosa,
av Costa Brava, 22), Malgrat (av.
Sanllehí i Bosch, 12-14) i Santa Coloma de Farners (Dr Robert, 3). yy

El 26è Pessebre Monumental de Blanes
homenatja ‘El Rem de 34’ de Ruyra
BLANES

El Pessebre Monumental
s’inspira cada any en algun tema
relacionat amb la història del municipi. L’enginy d’estudiants i professorat de l’Institut Serrallarga –
encapçalat per Susanna Castilla i
David Fontalba- es posa a prova.
El muntatge ocupa una superfície
de 55 m2 sota una carpa i una tanca que el protegeix.

ta-quatre pams, com a exvot al
Santuari del Vilar. La narració
forma part del primer llibre de
Joaquim Ruyra, Marines i boscatges, publicat l’any 1903. La
història va esdevenir una mica
més realitat amb motiu del 75è
aniversari de l’escriptor, quan li
van regalar un rem de 34 per festejar l’èxit de la seva obra. L’actual rem que encara està exposat

al Santuari del Vilar és una còpia
del 1948.
Per contextualitzar millor tant
la història del rem de 34 com la
petjada deixada per Joaquim Ruyra a Blanes, alumnes i professors
–de CFGS de Màrqueting i Publicitat i de FIAP, Formació i Aprenentatge Professional- han recreat
en el pessebre diversos punts de

En aquesta ocasió el pessebre
està dedicat a l’obra de Joaquim
Ruyra El Rem de 34, i per aquest
motiu compta amb diversos elements directament relacionats
tant amb la història com amb
l’autor. Tota la narració gira al
voltant de la història èpica d’un
viatge fet en una barca de mitjana, anomenada Santa Rita, i exposa un fet fictici: la salvació d’un
naufragi ajudant-se amb els llargs
rems de 34 pams de l’embarcació.
Els tripulants preguen a la
Mare de Déu del Vilar i fan la
prometença que, si els salva de la
tempesta, portaran un dels rems
de la Santa Rita, un rem de tren-

Vista general del pessebre monumental. Foto Yoyo

referència. Així, encapçala el muntatge la barca de mitjana Santa
Rita, amb una vela llatina on oneja
la bandera de Blanes. L’embarcació navega sobre un mar pintat de
blau i al seu interior hi viatgen les
figures de l’escena del naixement:
Sant Josep, la Verge Maria, el nen
Jesús, l’ase i el bou.
Situat darrera el mar i la barca,

gairebé al centre del pessebre, hi ha
una reproducció del monument a
Joaquim Ruyra situat al passeig de
la Mestrança de Blanes. Conegut
popularment com El frare, perquè
representa un dels personatges de
l’obra de Ruyra Les coses benignes,
Fra Sadurní dels ocells. Al pessebre s’ha substituït aquest frare per
la figura de l’àngel. De manera que
al voltant del monument, s’hi representa l’escena dels Pastorets.
Per últim, dos altres elements
ruyrians que hi ha al pessebre són
sengles reproduccions tant del
Rem de 34 com del santuari de la
Mare de Déu del Vilar. Per donar
encara més realisme al muntatge,
l’empresa Franma s’ha encarregat d’instal·lar un botó que quan
el premen els infants, reprodueix
el so dels trons i es veuen els raigs
d’una tempesta com la que supera en la ficció la Santa Rita en la
narració del Rem de 34. Per poder
conèixer millor tant la narració
com el seu autor, s’han instal·lat
sengles plafons davant del pessebre
amb informació confeccionada per
l’Arxiu Municipal de Blanes. yy
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Què estem fent malament?
BLANES

Coincidint amb el 25 de novembre, Dia Internacional Contra
la Violència Masclista, Blanes ha
organitzat una setmana d’activitats.
El punt d’arrencada del cicle
va tenir lloc a la Biblioteca Comarcal, amb una xerrada a càrrec de la doctora en Sociologia
i professora de la Universitat de
Girona, Cristina Sánchez Miret.
Presentada amb el títol Què estem fent malament?, l’experta en
investigació sobre la desigualtat
social relacionada amb el gènere,
va alertar sobre el relat fictici que
s’està fent sobre aquest tema, amb
totes les conseqüències negatives que això significa després de
tants anys de conscienciació.

Cristina Sánchez Miret va recordar que totes les persones són
sexistes –tant els homes com les dones- i que, malgrat tants anys de polítiques públiques d’igualtat, encara
no hem aconseguit trencar ni tan
sols els elements bàsics de discriminació contra les dones. La doctora
en Sociologia va explicar que la
violència masclista és el resultat de
com s’ha construït la idea de mascle en la nostra societat; és a dir, no
com són els homes, sinó quin paper
els permet tenir la societat.
ALTRES ACTES
L’acte central va ser el dia 25,
coincidint amb el Dia Internacional. A la una de la tarda es va organitzar una concentració davant
l’Ajuntament de Blanes, que va in-

cloure la lectura d’un manifest. En
aquest acte es va recordar la veïna
de Blanes morta a mans de la seva
exparella el mes d’abril.
El cicle també va incloure un
curs presencial sobre La violència masclista, així com la principal
novetat d’enguany, l’edició de banderoles amb missatges de rebuig
envers la violència contra les dones.
També s’ha fet la Performance
Rebentades amb el grup Ralek a
l’Ateneu Popular Sa Fera Ferotge,
un taller de mandales amb els colors de les dones i l’Associació de
Dones Emprenedores tenia una
exposició a la Biblioteca Comarcal, que va anar acompanyada de
diversos tallers. yy

Performance a Sa Fera Ferotge. Foto Yoyo

“Empodera’t, denúncia, allibera’t”
LLORET DE MAR

“Empodera’t, denúncia, allibera’t”, de Joaquim Mercader.

Aquest lema és el guanyador del
concurs de frases contra la violència vers les dones que orga-

nitza cada 25-N l’Associació de
Dones l’Aurora. Enguany s’han
rebut 200 eslògans.
Com cada any, Lloret de Mar
s’ha sumat al Dia Internacional
per l’Eliminació de la Violència
vers les Dones amb diversos actes
organitzats per la Regidoria de la
Dona de l’Ajuntament de Lloret
de Mar i diferents associacions
locals com l’Aurora.

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

Els actes varen començar
amb la presentació del protocol
contra les agressions sexistes
i sexuals a l’espai públic i contextos d’ oci i la presentació
del Punt Lila a les barraques Sa
Romana. Un protocol que en paraules de l’alcalde de Lloret, Jau-

me Dulsat “és transversal, ja que
hi intervenen diferents departaments i ofereix una eina més per
fer front a aquesta xacra”.
La mateixa setmana del 25-N,
es va celebrar una tertúlia radiofònica sobre el tema “Les dones
tenim dret a viure lliures de violències sexuals” i la conferència
“Cinema i Dona: Perspectives de
gènere en el cinema: noves tendències”, a càrrec de Francesc
Sánchez.
La lectura del manifest contra la violència masclista es va
fer el dissabte 24 de novembre, a
les 12 h, a la plaça de l’Església.
Posteriorment, hi va haver una
performance i entrega de premis

del concurs de frases contra la violència envers les dones.
A banda d’aquests actes, durant tot l’any es realitza una tasca de prevenció de les violències
masclistes des del vessant educatiu, realitzant diversos tallers a
les escoles i instituts de la població
dins del projecte “Tallers per a la
prevenció de la violència de gènere” amb els alumnes de 4t i 6è de
Primària i 2n,3r i 4t d’ESO. Aquest
any també s’han incorporat tallers
a 1r d’ESO i 1r de Batxillerat.
Des del Servei d’Informació
i Atenció a les Dones (SIAD),
aquest any, s’han atès 198 dones,
de les quals 45 eren víctimes de
violència masclista. yy

Protocol contra les agressions sexistes
LLORET DE MAR

L’Ajuntament de Lloret ha presentat, coincidint amb les Festes
de Sant Romà, un protocol contra
les agressions sexuals i sexistes en
espais públics i contextos d’oci.
La regidora de la Dona, Mònica
Cunill, ha explicat que “el protocol
contra les agressions sexuals i sexistes en els contextos d’oci ens ajuda
a ser conscients d’aquesta necessitat
social i a poder actuar”. El protocol
consta de tres parts; el teòric (amb
el marc jurídic, justificació, objectius i conceptualització); la part
d’actuació i prevenció i la de difusió, formació i seguiment, de fet hi
haurà una comissió de seguiment.
Mònica Cunill explica que “per
aconseguir aquest objectiu, calia

dotar al municipi d‘un instrument
compartit i consensuat que permetés actuar davant d‘assetjaments i
violències sexuals a l‘espai públic i
en contextos d’ oci i facilités la intervenció coordinada i el treball en
xarxa des de la proximitat i el coneixement. I és aquest motiu que
hem elaborat aquest protocol amb
la col·laboració de la Policia Local,
Protecció Civil, Departament de
Joventut, Departament de Participació Ciutadana, Secció de Benestar i Família, Departament de Festes, Centre d’Atenció Primària de
Lloret de Mar, Espai Jove de Salut i
l’Associació de Dones l’Aurora”.
El protocol va servir de marc
d’actuació al Punt Lila, un espai
d’informació, assessorament i
atenció davant d’agressions sexuals

i que es va instal·lar a les barraques
de Sa Romana de la Festa Major
de Sant Romà i estava format per
dues psicòlogues especialitzades
en emergències i voluntàries.
Per l’alcalde de Lloret “aquest
protocol ens permetrà poder fer
front millor a aquesta xacra i estem contents de poder-ho fer en
el marc dels actes del 25 de novembre contra la violència vers
les dones.” I afegeix “agrair a
l’Associació l’Aurora que va ser la
impulsora de la iniciativa, aquest
estiu en el marc de les Festes de
Santa Cristina. Ara podem anar
un pas més enllà i afegir a la part
informativa el vessant d’actuació”.
La campanya comptava com a
lema #NomésSíÉsSí. yy

Presentació del protocol a la Sala de Plens. Foto Aj. Lloret
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Els metges surten al carrer
SELVA / MARESME

ribat a la conclusió que cal contractar 250 metges de família
més per a l‘atenció primària de
l‘ICS. Fins ara els informes havien parlat de 201, però en l‘estudi
final s‘ha tingut en compte l‘atenció domiciliària. Pel que fa als
pediatres, es preveu que l‘informe estigui enllestit el gener, i als
ginecòlegs i odontòlegs, el juny.

Convocats pel Sindicat Metges de Catalunya, els metges de
l’ICS van fer vaga durant quatre
dies per fer visible les seves queixes per les condicions de treball.
La incidència, del 44% segons la
Generalitat, més del 75%, segons
fonts sindicals. Després de llargues negociacions, es va arribar
a un acord. L’aturada dels metges de la sanitat concertada es
va allargar per manca d’acord en
aquest sector. Els serveis mínims
van ser del 25% els dos primers
dies, i del 33%, el tercer i el quart.
A Blanes hi va haver concentracions a les portes del CAP-1,
Sebastià Llorens, i a Lloret, a la
plaça de la Vila.

«Es preveu contractar 250
metges de família, que
ara per ara, no saben d’on
sortiran»
TEMPS MÍNIMS
El Sindicat Metges de Catalunya va posar sobre la taula de
negociació una quarantena de
demandes, amb dues reivindicacions principals: limitar el límit

Ara bé, ara mateix no hi ha
aquests 250 metges de família
que necessiten els CAP de l‘ICS,
si bé el Sindicat confia que amb
aquest acord, el sistema sigui
més atractiu. Mentre no es puguin contractar, s‘articularan

Panoràmica de la concentració feta a Lloret. Foto M.A. Comas

de visites diàries de cada metge
i disposar de 12 minuts com a
mínim per atendre cada pacient.
Finalment, encara que l‘acord no
explicita un límit de visites -un
extrem al qual s‘havia oposat
l‘ICS-, sí que articula altres mesures per revertir la sobrecàrrega
dels professionals. “Al final, hem
acordat diverses mesures perquè
no hi hagi una sobrecàrrega dels

professionals, però, alhora, que
es respectin les necessitats de la
població”, ha ressaltat la portaveu
del comitè de vaga.
D‘entrada, s‘estableix uns
temps mínims de visita: 6 minuts
per a les telemàtiques, 12 per a
les presencials i entre 45 i 60 per
a les que es realitzen a domicili. Les dues parts també estaven

d‘acord que els metges dediquessin dos terços de la jornada, 5
hores i 6 minuts, a l‘assistència
directa; la resta de la jornada ha
de ser per a la formació, recerca i
reflexió i interpretació de proves
i de casos, entre altres.
250 METGES DE FAMÍLIA
Les dues parts també han ar-

«L’aturada dels metges de
l’ICS va durar 4 dies i s’han
hagut de reprogramar
milers de visites»
mesures retributives per a qui
vulgui assumir més feina. “Serà
un opció, però no una càrrega
imposada per l‘organització”, han
subratllat. Un altre aspecte en
estudi és el nombre de població
assignada a cada metge, que pot
variar segons les característiques
de la ciutadania. yy

Pròrroga de 30 dies Noves HUT
BLANES

L’Ajuntament de Blanes dona
30 dies de pròrroga al Càmping
Blanc d’Eivissa perquè desallotgi
la zona a precintar.
El dimecres 14 de novembre, finalitzava el termini donat pel consistori per treure les instal·lacions i
serveis dels terrenys qualificats com
d’agrícoles d’especial protecció.
Els propietaris del Càmping
havien entrat una petició per
poder tenir més temps -3 mesos- per retirar voluntàriament
el material situat en l’espai il·le-

gal que s’ha de precintar. Amb
les jornades festives, la pròrroga
es transformarà en un total de 45
dies; és a dir, el cas es tornarà a
activar passat festes.
Cal recordar que el 2 de novembre, uns 300 clients del Càmping Blanc d’Eivissa de Blanes es
van manifestar durant més d’una
hora davant l’edifici consistorial.
Reclamaven quedar-se a l’establiment turístic i protestaven per
l’ordre de tancament dictada per
l’Ajuntament de Blanes per l’ampliació il·legal efectuada al càmping fa molts anys. yy
Façana marítima de Lloret. Foto M. A. Comas
LLORET DE MAR

Lloret ha obert el termini per
a presentar les sol·licituds de noves HUT.
El 13 de novembre s’ha publicat al DOCG l’aprovació definitiva del Pla especial d’habitatges
d’ús turístic (PEUHUT).

Manifestació a les portes de l’ajuntament. Foto Yoyo

Segons la proposta aprovada,
Lloret es divideix en tres corones i el nombre màxim d’HUT
no podrà superar mai el 10% del
total d’habitatges. En cap cas, un
habitatge turístic podrà ser de

protecció pública. A partir d’ara,
i com a novetat, els habitatges
d’ús turístic es podran col·locar
en plantes baixes.
Quan es va debatre el tema
en el ple, hi va haver grups, que
consideraven excessives les restriccions plantejades perquè
veuen els HUT com una oportunitat turística, mentre d’altres
proposaven reduir notablement
les llicències existents.
Els habitatges d’ús turístic
han obert aquests darrers temps

un ampli debat polític i ciutadà
sobre els seus avantatges i inconvenients. L’Ajuntament de Lloret
va aturar el desembre de 2016 la
concessió de llicències mentre es
debatia la situació i es decidia el
camí a seguir.
Les sol·licituds per aconseguir
una llicència es poden entrar via
instància a l’OIAC (Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà).
Abans de tornar a obrir la inscripció, Lloret de Mar tenia 2.914
HUT oficials. yy
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Cap de setmana marcat per les intenses pluges
SELVA / MARESME

Els dies 17 i 18 de novembre,
la Selva i el Maresme, entre d’altres comarques, van viure un fenomen meteorològic poc habitual en
aquestes contrades. Va estar plovent
des del dissabte 17 al matí/migdia,
fins a la matinada de dilluns.

«A Lloret es van haver de
suspendre diversos actes
de les festes de Sant Romà»
A Figueres es van recollir 240
l/m2, a Malgrat de Mar, 137 i a
Blanes, 124, per posar només tres
exemples. Aquestes quantitats
van provocat que es desbordessin

rius i rieres, s’inundessin baixos i
diverses carreteres quedessin tallades. També va afectar als actes
previstos a l’aire lliure, amb una
especial incidència en les festes de
Sant Romà de Lloret de Mat .
Els Bombers van fer al llarg
del cap de setmana 338 sortides,
274 a comarques de Girona. Protecció Civil i Policies Locals van
fer centenars de serveis. A Blanes,
per exemple, hi va haver una 50a
d’incidents.
LLORET DE MAR
Feia anys que no es veia la riera al seu pas pel casc urbà amb

la quantitat d‘aigua que portava el diumenge dia 18, diada de
Sant Romà. La pluja va obligar
a ajornar alguns dels actes de la
Festa Major d’hivern. En previsió
de mal temps, l’ajuntament ja va
muntar una carpa a la plaça Germinal Ros per facilitar les barraques Sa Romana. Divendres es
van salvar, però dissabte va ser del
tot impossible fer-les. El diumenge també es van haver d’ajornar
diverses activitats com la trobada
gegantera o les barraquetes.
El dilluns al matí hi va haver
problemes per circular per la carretera de Tossa arran de diverses
esllavissades de terra.
BLANES
Cinc finques de Blanes van
quedar aïllades per un esvoranc al camí de Mas Palou. L’accés amb cotxe a la vinya de Ses
Vernes, impossible després que
s’hagués enfonsat el petit pont
que cobreix la riera.

Riera de Lloret. Foto @laurabertran

Esvoranc al camí de Mas Palou. Foto Aj. Blanes

haver de rescatar dos cavalls i
dos gossos, que havien quedat
encerclats per l’aigua al camp on
eren, a la zona agrícola del Pla de
S’Abanell.

També va quedar tallat el
camí d’anar al santuari del Vilar
a la zona de Sant Daniel. Hi havia una ruta alternativa.

A primera hora del matí del
diumenge, es tancà l’accés de la
carretera de Blanes a Tordera a
l’alçada de la Ciutat Esportiva. Hi
havia una gran quantitat d’aigua
acumulada a la rotonda del final
de l’autopista C-32, un fet que ja ha
passat en d’altres ocasions. També
va ser necessari tancar l’accés de
l’antiga carretera de Malgrat.

El diumenge al matí, es van

El riu de la Tordera va tornar

a anar de costat a costat i es va vigilar la seva evolució en previsió
d’un increment del cabal i possible
desbordament.

«A Blanes, van quedar
tallats el camí del Vilar i el
d’accés a la vinya de Ses
Vernes»
Encara no ha finalitzat l’any i
el Maresme ja acumula un 206%
més de pluja que al llarg de 2017.
A Tordera, la mitjana anual és de
650 litres/m2, l’any passat en van
recollir, 520; i a 19 de novembre,
ja en portaven 1011. yy
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Projecte Pristine Seas de National Geographic
BLANES

Amb motiu de la Setmana
de la Ciència, l’investigador del
CEAB-CSIC, Quique Ballesteros, ha parlat de l’expedició al
Cap de Forns de Xile, que va culminar amb la creació d’un parc
protegit, el més important dels
mars australs.

«Es tractava de poder
convèncer als governants
de Xile que calia protegir
aquest gran espai verge del
Cap de Forns»
National Geographic Pristine
Seas ha realitzat expedicions en
més de 120 països des que es va
posar en marxa l’any 2008, un
projecte impulsat precisament
per un altre científic gironí, Enric Sala. Ell i Quique Ballesteros,
acompanyats d’altres investigadors especialitzats i operadors
de càmera, van capbussar-se a
les costes del Cap de Forns i les
illes Diego Ramírez rodant centenars d’hores de material que
impacta per la seva bellesa i la
riquesa en fauna i flora inèdita
en molts casos.
Fruit d’aquest treball, es va realitzar la pel·lícula Cap de Forns:
la mar de la fi del món, que es va
projectar a la Sala de Plens. Durant l’expedició, l’equip de científics van descobrir un ecosistema
marí amb fons costers d’extens
boscos de kelp (un tipus d’alga)
que Quique Ballesteros compara
durant el documental amb una
autèntica catedral submarina on
viuen i es reprodueixen innombrables espècies.
Hi ha molta abundància de
krills, petits crustacis, que són la
base alimentària per a pingüins,
sardines i balenes, així com grans

colònies de llops marins i centenars de milers d’aus marines,
incloent-hi espècies amenaçades. Els mamífers i les aus marines connecten les illes del Cap
de Forns i Diego Ramírez amb la
resta de l’ecosistema subantàrtic i
inclús amb l’Antàrtida.
OBJECTIU
Ara bé, l’objectiu de National Geographic amb el rodatge
d’aquest documental no era impactar pel seu contingut –una
fita que val a dir que està plenament aconseguida- i parlar
d’aquest ecosistema. Es tractava
de poder convèncer als governants –en aquest cas al govern
de Xile- que calia protegir aquest
gran espai verge, on ni tan sols
han arribat espècies de fora importades per la mà de l’home
que puguin amenaçar amb acabar amb les autòctones.
Com en les grans pel·lícules
d’aventures, també hi ha hagut
un happy end afegit al final del
documental. La realitat va superar la ficció i el govern de l’expresidenta Michelle Bachelet es
va comprometre el juny de l’any
passat a protegir la zona, precisament durant una conferència
sobre oceans celebrada a l’ONU.
Al 2017, inspirada pel treball del
projecte Pristine Seas, va crear
tres grans àrees marines protegides: una prop de l’arxipèlag de
Juan Fernández, l’altra al Cap de
Forns i la tercera a tocar de les
Illes Desventurades.
COL·LOQUI
Després de la projecció, Quique Ballesteros i el públic assistent van mantenir un animat
col·loqui durant el qual l’investigador va completar amb detalls
encara més interessants el docu-

mental del projecte Pristine Seas.
Així, a l’hora de valorar quin tipus de governant sol ser més procliu a dialogar amb l’equip científic per aconseguir el seu objectiu,
va posar un exemple molt clar i
entenedor. Amb Barack Obama
era molt fàcil i en canvi amb Donald Trump no estan aconseguint
res, com tampoc ho sol ser l’Estat
espanyol.
També va explicar que per
mantenir viu el projecte són molt
necessàries les aportacions econòmiques desinteressades que
fan molts mecenes. Habitualment
són a càrrec de grans empreses de
marques de prestigi, que fabriquen objectes de luxe inabastables per a butxaques ínfimes. Però
també hi ha el cas, de tant en tant,
de fons que arriben des de llocs
insospitats, com per exemple els
quatre milions de dòlars que va
donar l’actor Leonardo di Caprio
després que va participar en una
expedició on va viure i apreciar de
primera mà la tasca que estan desenvolupant.

Imatge del documental del projecte del National Geographic

«Des de la seva posada
en marxa, Pristine Seas
ha contribuït a protegir
més de tres milions de
quilòmetres quadrats
d’oceans arreu del món»
Des de la seva posada en marxa, Pristine Seas ha contribuït a
protegir més de tres milions de
quilòmetres quadrats d’oceans
arreu del món. Quique Ballesteros s’ha compromès amb el projecte des de la seva creació com a
col·lega d’Enric Sala durant molts
anys i el seu principal paper en les
expedicions és descriure les zones
biòtiques en la seva qualitat d’especialista en ecosistemes marins.
Les seves tasques principals in-

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

clouen fer els mapes i la descripció dels hàbitats, els efectes de les
espècies introduïdes en els ecosistemes, l’ecologia de les algues i la
monitorització a llarg termini de
les comunitats biòtiques.
Quique Ballesteros és autor

de diversos llibres sobre algues
marines, els bolets i la biologia i
ecologia marines en els ecosistemes mediterranis. El seu llibre La
vida marina del mar Mediterrani
(2015) ha estat traduït a cinc llengües i ha contribuït a més de 300
estudis d’investigació. yy
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Reclamen un nou centre d’educació especial a la
comarca de la Selva
BLANES

D’altra banda, tot i que confien que les diferents administracions estan intentant resoldre
la situació, també han reiterat el
seu patiment: “Creiem en la bona
voluntat i predisposició dels organismes encarregats de resoldre
la situació. Però ens sentim tristos i dolguts per saber que, un
any més, les condicions escolars
dels nostres fills i filles no són
les que haurien de ser. Per això
volem deixar constància de què
esperem i desitgem que les iniciatives de cara al curs vinent des
dels Serveis Territorials siguin
una realitat ben aviat”.

Els pares i mares de l’Escola
d’Educació Especial Ventijol de
Blanes es manifesten per reclamar
un nou centre.

«L’Escola Ventijol acull 104
alumnes de 14 pobles de la
Selva»
Una cinquantena de pares i
mares, acompanyats d’amics i familiars, s’han concentrat davant
l’Escola d’Educació Especial Ventijol de Blanes. La seva demanda
es podia llegir a les pancartes que
han desplegat: Necessitem una
nova escola d’educació especial a la comarca. El Ventijol de
Blanes és l’únic centre d’aquestes característiques que hi ha
actualment en funcionament a
la comarca de la Selva. “Té 104
alumnes de 14 pobles i la seva
capacitat és de 70/80 alumnes”,
segons explica la presidenta de
l’AMPA, Cristina Garrido.
Segons Garrido, fins ara no
s’ha concretat la possibilitat de fer
un nou centre a Santa Coloma de
Farners, “fins fa un any ni els la-

Pares i polítics a les portes del centre. Foto Yoyo

vabos ni les portes estaven adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. Alguns alumnes han
d’anar al Carles Faust, perquè aquí
no hi ha prou espai”.
Durant els darrers mesos –des
de l’inici del curs escolar- l’Ajuntament de Blanes, coneixedor de la
realitat, està actuant de mitjancer
entre les diferents parts per aconseguir l’objectiu comú de millorar
la situació al Ventijol. Justament

per aquest motiu l’alcalde de Blanes, Mario Ros, va creure més
convenient no assistir a la concentració, tal com ja va avançar a les
representants de l’AMPA durant
trobada al despatx d’Alcaldia, “per
no violentar cap de les altres dues
parts implicades”.
La concentració ha comptat
amb l’assistència de representants polítics de diversos ajuntaments, entre ells l’alcalde de

Lloret, Jaume Dulsat, i s’ha tancat
amb la lectura d’un manifest que
recull les seves reivindicacions
i es transmet l’angoixa que senten: “Sempre lluitarem perquè
els nostres petits i petites tinguin
els mateixos drets que qualsevol
altre nen. Perquè és el que són:
nens i nenes amb unes peculiaritats diverses i diferents, però
també amb uns somriures i mirades tendres i dolces que ens omplen de força cada dia”.

«L’alternativa seria fer
un altre centre a Santa
Coloma de Farners»
Prèviament a la concentració
a les portes del centre, l’AMPA va
escriure una carta i va anar a explicar la situació als 14 ajuntaments.
Ensenyament està treballant
per millorar el servei el proper
curs escolar. De moment, la proposta de fer un nou centre, però,
encara no s’ha concretat. yy
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FESTA MAJOR D’HIVERN

Missa de Sant Romà
Els gegants, que no van poder
fer la cercavila pels carrers de
Lloret per la pluja, van fer acte
de presència a l’ofici solemne on
també hi va haver l’actuació del
cor Alba de Prima, la tradicio-

nal sardana al voltant de l’altar
i el cant dels goigs i la veneració
de la relíquia. Les inclemències
del temps també van obligar a
suspendre les barraquetes. yy

El Sant Romà de La Bella
Dolores

Els gegants a l’interior de l’església. Foto M.A. Comas

Homenatge a la gent gran
El dimecres 14 de novembre
es va celebrar la 42a edició de
l’homenatge a la gent gran amb
diverses activitats. L’acte central,

el dinar de germanor amb 900
participants i el reconeixement
al matrimoni de Rafel Badillo, de
91 anys, i Josefa Velas, de 90. yy

Rafel Badillo i Josefa Velas. Foto M.A. Comas

Fira Medieval
El cap de setmana anterior a les
jornades centrals de les festes de
Sant Romà, hi va haver la XVIII
Fira Medieval. En aquest cas,
el temps va acompanyar i es va

poder celebrar sense cap problema amb tota mena d’activitats al
centre de la vila, passeig Verdaguer i plaça de la Vila. yy

A la Fira Medieval no hi havia animals vius. Foto M.A. Comas

Participants a La Bella Dolores 2018. Foto M.A. Comas
MOISÉS GARCÍA / LA CRÒNICA

La pluja va ser la malaurada
protagonista de la Festa Major de
Sant Romà de Lloret de Mar. Tot i
que se l’esperava i no va impedir
que els lloretencs gaudissin d’activitats destacades com, per exemple, la sempre concorreguda Fira
Medieval, sí que va evitar que se
celebrés el concert més esperat de
les barraques, l’actuació dels Catarres. Les fortes pluges de la nit
del dissabte, 17 de novembre, van
obligar al consistori a suspendre la
jornada per garantir la seguretat
d’artistes i espectadors. És un concert, el dels Catarres, per al qual,
per cert, l’Ajuntament ja busca una
nova data per oferir-lo amb més
sort, meteorològicament parlant,
als veïns del municipi i a la resta
de visitants. A banda, tampoc van
poder actuar Projecte Mut ni l’Orquestra DiVersiones.
Però si per algun motiu serà
recordada la Festa Major d’enguany, no serà per la pluja sinó per
la posada en escena de La Bella
Dolores. Lloret va decidir recuperar aquesta sarsuela, que recorda
l’època vuitcentista de la vila, amb
quatre sessions programades que
van esgotar les entrades en poques hores. Per tant, tot un èxit.
Cal tenir en compte que La Bella
Dolores, que va comptar amb més
de 100 actors dirigits per Martí
Peraferrer, es portava als escenaris
19 anys després de la seva última
representació, el 1999. La primera
vegada, però, que es va fer a Lloret
va ser durant la primera meitat del
passat segle, l’any 1944.
Abans de l’estrena de La Bella
Dolores, es va poder viure un altre dels moments més tradicionals
i esperats de la festivitat, el pregó
de Festa Major. Aquesta vegada,
l’escollit va ser Josep Alsina Llinàs,

més conegut com a Pep Cintet. La
seva elecció va relacionada, també, amb la sarsuela i és que ell va
viure la representació del 1944 i
va impulsar la del 1999. Alsina, a
més, va ser patró major de la Confraria de Sant Elm.
Però si cal destacar actes de la
Festa Major, no ens podem oblidar de la Fira Medieval, que enguany va arribar a la 18a edició,
amb més d’un centener d’activitats
repartides en dos dies. Com sempre, els carrers del centre de la vila
van fer un viatge cap al passat i es
van convertir en autèntics espais
típics de l’època medieval. Com a
novetat, en aquesta ocasió l’esdeveniment no va comptar amb exhibició d’animals, en compliment
de l’acord del Ple municipal de
l’abril d’aquest 2018. A més, es van
incorporar espectacles de circ, foc
i malabars a la platja. I no hi van
faltar les cercaviles, les llegendes
animades, les danses tribals, la
desfilada de soldats, les demostracions d’oficis o el mercat artesanal.
Tot plegat, va omplir els carrers

amb veïns i visitants al llarg de
dues jornades.
Un altre dels apartats especials
de la celebració són els àpats. Es
podrien destacar dos per damunt
dels altres. Un d’ells és la tradicional Sopa de l’Àvia, que ja fa 19 anys
que reparteix el Casal Municipal
de la Gent Gran. Habitualment, se
serveixen prop de 400 racions. A
banda, podem parlar del dinar de
germanor, que organitza també el
Casal i on la gent gran és la protagonista. La 42a edició de la trobada, que va aplegar 900 comensals,
va servir per reconèixer el matrimoni de Rafel Badillo, de 91 anys,
i Josefa Velas, de 90.
Però la Festa Major de Sant
Romà va comptar amb altres activitats pensades per a totes les edats.
Un any més, moltes associacions i
clubs van dedicar esforços a contribuir en l’organització d’un cap de
setmana festiu a Lloret de Mar. A
causa de la pluja, no es van poder
dur a terme totes les propostes i algunes van quedar suspeses. yy

Robert, Alsina i Dulsat després del pregó. Foto M.A. Comas
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Blanes restringeix l’horari d’una altra discoteca
BLANES

començat a obrir abans de les 4
de la matinada i des de 2/4 de 4
aproximadament comencen a
sortir els joves de la Discoteca
Arena en direcció a la Sala Vega.
Això fa que es produeixi un important moviment de joves que
passen pels carrers provocant
tot un seguit de molèsties, queixes, i intervencions policials per
aquest traspàs de clients d’una
discoteca a una altra, sense haver
de pagar una nova entrada.

L’alcalde de Blanes, Mario Ros,
ha signat a finals de novembre un
nou Decret d’Alcaldia amb efectes de compliment immediat i
durant set mesos, on s’ordena als
propietaris de la Sala Vega que
avanci dues hores el seu horari de
tancament de l’activitat. Aquesta
mesura s’ha hagut de prendre després que a principis del passat mes
d’octubre ja es va dictar una primera ordre de reducció horària.
Aquest primer decret va ser per
als propietaris de la Discoteca Arena, amb l’objectiu de solucionar els
aldarulls nocturns que es produeixen entre els barris d’Els Pins i La
Plantera especialment entre la nit i
matinada de dissabte a diumenge,
així com vigílies de festius.
L’objectiu, però, no s’ha complert i, malgrat el patrullatge policial a la zona s’ha mantingut, la
mesura no ha tingut els resultats
positius que en canvi sí va tenir
la primera vegada que es va implantar una reducció horària a
la Discoteca Arena l’any 2017. Si
llavors es va constatar una disminució de la problemàtica a la
zona, amb una davallada de conductes incíviques i fets delictius,
ara en canvi no és així.

80 FETS RELLEVANTS
L’informe policial inclou una
relació de novetats i fets rellevants
recollits pels efectius policials durant el primer mes d’aplicació del
decret d’avanç de tancament de
l’horari de la Discoteca Arena.

Rètol de la Sala Vega. Foto Aj. Blanes

CANVI DE LOCAL
Segons un informe emès per
la Policia Local de Blanes i l’ABP
dels Mossos d’Esquadra de la
Selva Litoral, un dels principals
motius perquè la nova aplicació
de reducció horària no hagi estat tan positiva rau en l’estratègia

que han emprat els propietaris de
la Discoteca Arena. Aquest local
està a nom de la Societat Blankemar Music S.L., que també disposa d’altres establiments d’oci nocturn i que, a més a més, estan tots
força a prop els uns dels altres.
Un d’ells és la Sala Vega, dis-

coteca situada a l’avinguda Vila de
Madrid, al barri d’Els Pins i molt a
prop de la Discoteca Arena, amb
capacitat d’aforament per a 824
persones. La Sala Vega acostumava a estar tancada durant l’hivern.
Ara en canvi, s’ha comprovat
que la Discoteca Sala Vega ha

La relació s’ha fet entre el 5
d’octubre i el 4 de novembre i sumen una vuitantena d’actes aixecades en aplicació de l’Ordenança
de Civisme i de la Llei 4/2015 de
Protecció i Seguretat Ciutadana
a la zona d’oci nocturn. Són fets
com ara baralles al carrer amb
agressions, danys contra el mobiliari urbà, agressions amb lesions, danys a vehicles estacionats
–cotxes i motos-, furts, aldarulls i
molèsties als veïns, etc. yy
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Curs d’especialització en la detecció del consum de
drogues en la conducció
BLANES

La conjugació del consum
d’alcohol i altres drogues amb
la conducció de vehicles a motor o ciclomotors té uns efectes
dramàtics en molts casos, més
enllà dels efectes penals o administratius. Per aquest motiu,
les normes relacionades amb la
conducció regulen les quantitats
de substància que pot haver en el
cos del conductor perquè aquesta no l’afecti en el domini del vehicle o en la percepció de la realitat. Per determinar-ho, hi ha
diverses tècniques de detecció
abans d’arribar als tests elaborats
amb la maquinària adequada per
a aquesta finalitat.

Una vintena d’agents i oficials
de la Policia Local de Blanes han assistit durant aquest mes de novembre a un curs d’especialització en la
detecció de substàncies psicotròpiques per adquirir competències i
habilitats en aquest àmbit. Aquest
curs forma els professionalitats de
la seguretat per conèixer i poder
identificar comportaments i signes
externs de conductors i usuaris de
la via pública que hagin consumit
un nivell d’alcohol o drogues i que
poden acabar esdevenint un perill
per a la resta d’usuaris.
Tanmateix, han perfeccionat
la realització del drogotest, així
com la planificació dels dispositius

d’alcohol i drogues. Després de la
part teòrica del curs, aquest mes
de desembre està previst realitzar
una sessió pràctica, a través d’un
operatiu de control, que es farà als
carrers de Blanes per identificar
possibles casos d’usuaris que hagin
ingerit aquest tipus de substàncies.
Altres coneixements que se’ls
ha impartit han estat el marc conceptual, els canvis legislatius que
s’han introduït en aquesta matèria, els delictes contra la seguretat en el trànsit i contra la salut
pública o bé nocions de medicina
forense per aprendre a conèixer
i valorar els signes externs per
consum de drogues. yy

Una de les sessions teòriques del curs. Foto Aj. Blanes

Més de 170.000 usuaris han utilitzat el servei de
WiFi gratuït de les platges
LLORET DE MAR

Per segon any consecutiu
l‘Ajuntament de Lloret a Mar ha
contractat el servei de WiFi Màrqueting d‘Evertelis. Aquest servei
és un projecte innovador i pioner
a la demarcació de Girona que ha
posat en marxa i ha creat íntegrament l’enginyeria en telecomunicacions de Lloret de Mar.
El Wifi Màrqueting consisteix
en abastir a l’usuari d’una connexió Wifi totalment gratuïta a canvi
de visualitzar la pàgina de benvinguda durant 15 segons. Aquesta
pàgina és utilitzada per l‘Ajuntament per oferir informació municipal com per exemple l’agenda

Antena a la platja central. Foto Evertelis.

d’activitats o esdeveniments especials com el Lloret Night Shopping, el Festival MontPhoto o el
Clon Festival. El servei de Wifi
Màrqueting també ha estat utilitzat per diferents empreses com el
Parc Aquàtic Water World, Catamaran Sensation (creuers d‘esbarjo) i Disco St. Trop. En aquests
casos, el portal de benvinguda de
la xarxa WiFi s’ha destinat a oferir
continguts publicitaris i promocions especials.

fins al 15 d’octubre han utilitzat la
xarxa a la platja de Lloret 170.496
usuaris, amb una mitjana diària
de 3.899. Aquests usuaris han realitzat un total de 874.077 connexions generant una transferència
de dades de 52 TeraBytes (TB).
Totes aquestes connexions i trànsit de dades han sigut possibles
gràcies a 21 punts d‘accés d’alta
gamma preparats per transmissions d’àudio i vídeo en entorns
d’alta densitat d’usuaris.

La xarxa WiFi s‘ha desplegat
per cobrir la totalitat de la platja de Lloret, platja de Fenals i un
punt de la principal zona comercial de la vila. Des del 15 de maig

Això suposa un pas de gegant
en el camí de Lloret cap a convertir-se en una Smart Destination,
objectiu prioritari del pla operatiu de turisme. yy

‘Somni d’una nit d’estiu’
BLANES

El Teatre de Blanes ha acollit
l’adaptació de tot un clàssic amb
lletres majúscules: Somni d’una nit
d’estiu, de William Shakespeare.
Els encarregats d’aquesta nova
versió són la Cia Els Pirates Teatre que va arribar a Blanes precedida per l’aclamació unànime que
li han dedicat públic i crítica, que
coincideixen en afirmar que es
tracta del somni ‘més apassionat,
canalla, absurd i inquietant que
va tenir Shakespeare’.
Justament la confusió volguda entre somni i realitat que plan-

teja l’immortal autor és la que va
atraure més a la veterana companyia a submergir-s’hi de ple. De
fet, la companyia deu el seu nom
al primer espectacle amb què es
va donar a conèixer: Els Pirates,
de Gilbert i Sullivan, i fins al moment ja és responsable d’un total
de 28 propostes diferents.

na; la companyia d’artesans que
procedeix del teatre popular anglès; les fades, follets i altres personatges fantàstics; i uns enamorats que poden ser de qualsevol
lloc i època. Tota aquesta barreja
inclou personatges coneguts popularment pel públic de l’època i
d’altres totalment inventats.

Al Somni d’una nit d’estiu,
hi ha una mica de tot. Un dels
aspectes més sorprenents és la
barreja eclèctica de personatges:
Teseu i Hipòlita, provinents de la
llegenda clàssica; Oberon, extret
de llegendes celtes; Titània, nom
que dona Ovidi a la deessa Dia-

Tota aquesta amalgama
d’identitats conviuen en un text
que barreja la comèdia més popular amb una poesia fosca que
arriba a nivells de crueltat elevats, però que acaba amb un
happy end no exempt de certa
amargor. yy

Somni d’una nit d’estiu. Els Pirates Teatre
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Ecopropostes 2019
SELVA / MARESME

idea, desenvolupament, resultats...
en format digital, mitjançant un
arxiu pdf.

L’Associació Les Ecopropostes
de Ràdio Marina ha convocat la
24a edició del concurs de medi
ambient, Les Ecopropostes, amb
l’objectiu de fer créixer el respecte
i el coneixement del medi ambient més proper.

Cal enviar un e-mail adjuntant
l’arxiu pdf amb el títol del treball
com a nom a l’adreça electrònica:
informatius@radiomarina.com

Poden concórrer-hi tots els joves d’edats compreses entre els 12 i
els 18 anys. Els participants es dividiran en dues categories:
a) Treballs en grup per als estudiants d’ESO .
b) Treballs individuals per als estudiants de Batxillerat o Cicles
Formatius.
Es demana:
Un estudi sobre algun element de l‘entorn natural (espècies autòctones, estat dels rius,
reciclatge, etc.)
Una proposta concreta de millora de l‘entorn pròxim, que descrigui una mancança i que inclogui una solució.
L’any passat el primer premi de Batxillerat va ser per a
un treball sobre Sa Palomera de
Blanes, obra de Carlota Puig de
l’Institut Serrallarga.

Al missatge ha de constar:
nom de l’ autor, centre educatiu,
curs i telèfon de contacte.
Data: Fins al 29 març de 2019.
Les bases completes es poden consultar a www.radiomarina.com

Acte de lliurament dels premis 2018. Foto Yoyo

El premi al treball de grup va
ser per als alumnes de 3r d’ESO
de les Escoles Fonlladosa de
Malgrat de Mar, que van presentar un estudi sobre la desembocadura de la Tordera.
Martí Boada és des de la primera edició el president del jurat, que també compta amb la
participació de Francesc Mauri i
Joan Pedrola.
El jurat valorarà especialment el nivell d‘investigació que
hagi requerit l‘elaboració dels

treballs i si són propostes, la viabilitat de la seva execució.
PREMIS:
Treballs individuals de Batxillerat i Cicles Formatius:
-Primer premi: Ipad i una placa.
El centre de l’alumne guanyador
(Batxillerat-Cicles Formatius) rebrà un premi de 300€ per gastar
en material.
-Segon premi: IPad i una placa.
El centre de l’alumne classificat

en segona posició (Batxillerat-Cicles Formatius) rebrà un premi
de 200 € per gastar en material.
Treballs en grup d’ESO:
Viatge al CosmoCaixa-Museu
de la Ciència de Barcelona (bus i
entrades, màxim de 45 persones).
El centre guanyador rebrà un
premi de 300 € per a la compra de
material escolar.
Els treballs s’han de presentar
amb una memòria que inclogui:

L’acte de lliurament de premis,
al llarg dels més de vint anys de
premis, ha estat itinerant buscant
espais emblemàtics a les poblacions
participants i a la vegada relacionats amb la filosofia del certamen.
Així doncs, s’han celebrat
aquests actes al Jardí Botànic
Marimurtra de Blanes, al Centre d’Estudis Avançats de Blanes
(CEAB), als Jardins de Santa Clotilde de Lloret de Mar, al Far de
Calella, el Parc Francesc Macià de
Malgrat de Mar i l’Illa de la Tordera de Tordera, entre d’altres.
El concurs es convoca amb la
col·laboració de la Fundació Obra
Social La Caixa. yy
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“Desvetllant
poemes”
LLORET DE MAR

El divendres, 23 de novembre,
a la Sala d’Actes del Club Marina
Casinet, va actuar Núria Feliu,
que va oferir una emotiva lectura
de poemes tot comentant amb la
senzillesa que la caracteritza algunes vivències personals de la
seva dilatada carrera artística.
Núria Feliu, nascuda al barri de Sants de Barcelona, on
segueix vivint i on és molt estimada, ha contribuït molt a la
normalització del català en el
món de la cançó: a la ràdio, a la
televisió, als teatres i envelats...

Cicle formatiu gratuït
adreçat a les entitats

Ha estat en actiu més de 50 anys,
ha enregistrat nombrosos discs,
ha editat tres llibres de poesia i
dos llibres-CD.
Al llarg de la seva dilatada
carrera, ha rebut la Creu de Sant
Jordi, el Premi Nacional Lluís
Companys, la Medalla d’Honor
de l’Ajuntament de Barcelona
i, també, els premis Joan Coromines i el Paco Candel (2017).
Una vetllada molt agradable
amb regust de Terra Catalana,
que va fer somriure i emocionar
a tots els assistents. yy
Primera sessió del curs. Foto Aj. Blanes
BLANES

El cicle de formacions gratuïtes per a entitats i associacions
de Blanes ha inclòs enguany tres
blocs, impartits aquest novembre
per l’Escola de l’Esplai de Girona.
Les classes s’han fet a les aules
formatives de l’Àrea de Promoció
de la Ciutat de l’antiga Escola Safa
S’han tractat temes com ara:
Núria Feliu al Casinet. Foto M.A. Comas

Marc normatiu i règim de funcionament comú a totes les asso-

DIRECTORI DE SERVEIS

ciacions. S’han explicat aspectes
bàsics sobre com es desenvolupa
una entitat, centrat en activitats
quotidianes de caire més administratiu: des de la manera com
s’ha de constituir fins a la convocatòria de reunions o redacció
d’actes, entre d’altres.
Fiscalitat per a associacions.
S’ha fet un repàs a les obligacions fiscals que afecten les entitats
i associacions, així com el règim
d’exempcions, en la línia de la
formació que ja es va fer l’any

passat anàlogament.
Tècniques de dinamització del
treball en equip. Respon a la necessitat de saber gestionar correctament l’aspecte humà de les
entitats. S’han treballat aspectes
com la gestió del temps, la comunicació interna, la planificació o la
presa de decisions en el sí del grup
de treball d’una entitat. S’ha parlat
dels rols i lideratge, les actituds i
aptituds necessàries per treballar
en equip, així com la comunicació
i gestió dels conflictes. yy
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Lloret se suma al projecte Apropa Cultura
El programa promou la inclusió i la transformació social a partir de la cultura
LLORET DE MAR

QUÈ FA APROPA CULTURA?

El regidor de Cultura de
l’Ajuntament de Lloret, Albert
Robert, i el de Benestar i Família,
Cristian Fernández, juntament
amb Sònia Gainza, directora del
programa Apropa Cultura, han
participat a la presentació a Lloret del programa Apropa Cultura,
mitjançant el qual a través del Teatre Municipal, es cediran localitats a preus reduïts per a entitats
que treballen amb col·lectius en
risc d’exclusió social.

Apropa Cultura agrupa teatres,
auditoris, festivals, espais singulars
i museus de Catalunya que cedeixen una part de les seves localitats
i activitats a un preu reduït.
A més, el programa té un
compromís amb l’educació, organitza cursos en arts adreçades
a professionals de l’àmbit social
i educatiu, i alhora dissenya formacions en accessibilitat i diversitat per a professionals dels equipaments culturals.

El projecte pretén facilitar l’accés d’aquests col·lectius a la cultura, per la qual cosa s’organitzen
sessions formatives a les entitats,
visites adaptades per als seus usuaris i usuàries, així com assessorament als equipaments culturals
per millorar la seva accessibilitat.
En la presentació, el regidor
Cristian Fernández, ha dit que “el
projecte ens permet treballar en
xarxa i aprofundeix i multiplica
la tasca que es fa des de les administracions i en concret des de les
àrees de Benestar i Família i Cultura de l’Ajuntament per arribar a
tothom”. Fernández ha remarcat
que “es tracta d’un projecte d’enriquiment compartit”.
Per la seva part, Albert Robert, regidor de Cultura, ha po-

El programa s’adreça a entitats socials que treballen amb
persones en situació de risc d’exclusió social tant des de l’àmbit de
la prevenció com de la intervenció directa: persones amb discapacitat intel·lectual, problemàtica
social derivada de malaltia mental o discapacitat física en situació d’exclusió social.

Presentació del programa a la Sala de Plens. Foto Aj. Lloret

sat en valor la transversalitat del
projecte i ha dit que “un dels objectius des de l’Àrea de Cultura és
fer-la accessible i això cobra encara més sentit quan parlem de
persones vulnerables”.
Sònia
Gainza,
directora
d’Apropa Cultura, ha subratllat
que “amb Lloret ja són 29 els mu-

nicipis de Catalunya adherits al
programa”. A l’acte també hi han
assistit representats d’institucions, del Teatre de Lloret i entitats
socials del municipi.
APROPA CULTURA
La iniciativa Apropa Cultura va néixer l’any 2006 per

donar resposta a l’interès de
diverses entitats per assistir a
concerts programats a L’Auditori de Barcelona. Apropa
Cultura compta amb el suport
econòmic de la Generalitat de
Catalunya, de l’Ajuntament de
Barcelona, la Diputació de Barcelona i l’Obra Social “la Caixa”
i la Fundació MRW.

Gent gran (residències, centres de dia, programes de combatre l’aïllament, programes d’inclusió social). Persones en situació de
privació de llibertat.
Persones immigrades, Infància
i adolescència (CRAES i centres
oberts), persones amb addicció o
persones en situació de sense llar. yy

Reservi espai per al seu establiment 972 33 45 00

AQUEST ÉS
EL TEU ESPAI

30€
AL MES, CONSULTAR
CONDICIONS
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Ciutat per la Vida
Coincidint amb el 30 de novembre, Dia Mundial per l’abolició de la pena de mort, el grup
d’Amnistia Internacional a Blanes va projectar un audiovisual
sobre el tema a la façana consistorial. El 30 de novembre de

l’any 1786 hi va haver la primera abolició de la pena capital al
Gran Ducat de la Toscana. Actualment, més de 2.000 ciutats
del món s’han adherit a la iniciativa ‘Ciutats per la Vida/Ciutats contra la Pena de Mort’. yy

L’acte es va fer al passeig de Dintre. Foto Aj. Blanes

Arxivers sense fronteres
La Sala de Plens de l’Ajuntament de Lloret ha acollit la
presentació de l‘Associació
Arxivers Sense Fronteres i la
conferència d’Idania Rodríguez

relacionada amb els nexes entre
Lloret i Cuba. Rodríguez és historiadora i arxivera a la Sociedad de Beneficiencia de Naturales de Cataluña a l‘Havana. yy

L’acte el va presentar la regidora Lluïsa Baltrons. Foto M.A. Comas

Banc del Temps Virtual
L’Aurora, promotora de la iniciativa, ha presentat el Banc del
Temps Virtual, una eina que a
partir d’ara facilitarà els contactes entre els prop de 250 mem-

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

bres de l’entitat. Els contactes es
fan online i ja no cal anar a l’oficina. El Banc del Temps recorda
que “El temps és una de les poques coses que ens queden”. yy

Imatge de grup després de l’acte. Foto M.A. Comas
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Inauguren el tram desdoblat
de l‘A-2 entre Sils i Maçanet
inaugurat ha consistit en la construcció de dues calçades amb tres
carrils per sentit entre els enllaços i dos per sentit entre l‘enllaç
de Sils i el final del tram de connexió amb l‘A-2.
També s‘han aixecat tres viaductes per salvar el traçat de les
rieres dels Pins, el rec Clar i el rec
Sorrer. A més, s‘han fet treballs
de restauració ambiental i d‘integració paisatgística en tot l‘àmbit
d‘actuació.

Nou tram desdoblat. Foto ACN
SELVA

El ministre de Foment José
Luis Ábalos ha inaugurat el tram
de 2,75 km de l’A-2 entre Sils i Maçanet de la Selva. Les obres, que
han durat 4 anys, han suposat una
inversió de 24,47 MEUR.

Ábalos ha insistit en les dificultat dels treballs pel què fa a la
seva “enginyeria” i també per la
necessitat de fer compatible les
obres amb la circulació de vehicles durant tot el temps que ha
durat l‘actuació. El tram que s‘ha

El ministre ha aprofitat la seva
estada a comarques de Girona per
anunciar que, entre els mesos de
desembre i gener trauran a licitació les obres de millora pendents
entre Vidreres i Tordera, projecte
que compta amb una inversió de
27 MEUR. El govern de Madrid
ja fa temps va descartar desdoblar
aquest tram, i per tant, les obres
només seran de millora. yy

Incendi en una nau industrial

Tasques d’extinció. Foto Yoyo
BLANES

El divendres 30 de novembre a la tarda es va declarar un
incendi a l’interior del taller que
hi ha al concessionari Hyundai
situat a la carretera de Blanes a
Lloret. Mentre s’estava canviant el
combustible d’un dels cotxes, va
saltar una espurna que va prendre la benzina i va provocar una
deflagració. Com que al lloc hi
ha productes inflamables, el foc
es va estendre amb rapidesa per
l’interior de la nau.
Els treballadors del concessionari van poder sortir de la nau

per ells mateixos, un amb cremades a la mà i l’altre afectat per
inhalació de fum. El primer el
van traslladar al Vall d’Hebron,
i el segon, a l’Hospital Comarcal
de la Selva.

que estaven a l’interior del taller
es van calcinar del tot.

«Dos treballadors van
quedar ferits i es van
cremar set cotxes»

Els Bombers hi van enviar 10
dotacions. També s’hi van desplaçar diverses ambulàncies.

Efectius de la Policia Local
de Blanes i de Protecció Civil
van ajudar a treure els cotxes
que hi havia a la zona d’exposició. Per contra, els set vehicles

L’incendi, que va generar una
espessa columna de fum negre,
va ensorrar el sostre de la nau.

La carretera de Blanes a Lloret
va quedar col·lapsada, un fet que
va afectar tota la zona, un sector
que ja pateix els habituals problemes que hi ha per circular per la
carretera de Blanes a Tordera. yy
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SOLIDARITAT

Cap nen sense joguina
La Creu Roja Blanes-Lloret-Tossa fa aquests dies una nova campanya de recollida de joguines.
Enguany compten amb el suport
de l’actor Quim Masferrer que ha
gravat un vídeo on anima a tothom a participar en la campanya.

El dia 7 es va celebrar la IV Nit de
Monòlegs i del 17 al 22 tindrà lloc
la Setmana de la Gran Recollida
de Joguines. La campanya servirà per fer arribar joguines a uns
400 nois i noies de Blanes, Lloret
i Tossa, d’entre 3 i els 10 anys. yy

Quim Masferrer, en una imatge del vídeo promocional

El Gran Recapte
La recollida d’aliments organitzada pel Banc del Aliments ha
arribat aquest 2018 a la desena
edició. Milers de voluntaris de
totes les edats han col·laborat
en la recollida, trasllat i classifi-

cació del material obtingut. Les
grans novetats d’enguany han
estat la possibilitat de fer donacions online i que les bosses de
plàstic s’han substituït per bosses reutilitzables. yy

Agenda Llatinoamericana 2019
BLANES

Durant els darrers anys
l’Agenda Llatinoamericana ha
dedicat els seus fulls a grans causes: la pàtria mundial, el diàleg de
cultures, el diàleg de religions, la
democràcia, la recuperació de la
política, un socialisme nou, la crisi climàtica planetària, la proposta indígena del Sumak Kawsay,
la llibertat, els drets humans, la
igualtat, la propietat, l’ecologia
integral i la igualtat de gènere han
estat els lemes reivindicats.
I és que aquesta eina de treball sempre ha defensat la seva
voluntat alliberadora, deutora
de l’esperit llatinoamericà que
es caracteritza per la seva passió
utòpica i simultàniament pràctica. Per això, ara ha volgut fer un
gir i fixar-se en aquelles altres
causes no considerades grans per
la societat, com per exemple la
vida personal, els estils de vida
de cadascú, la resistència al canvi
de patró energètic, que ha de començar per cada llar...

reivindicatius amb motiu dels
500 anys de l’arribada dels espanyols al continent americà. Des
de la primera edició, l’objectiu ha
estat que sigui una eina de reflexió al voltant de temes polítics i
socials des d’un vessant constructiu i crític. Si bé és una iniciativa
llatinoamericana, la publicació té
vocació mundial i la seva reflexió
és vàlida arreu.

L’agenda va camí d’arribar a
les tres dècades de vida, ja que
es va editar per primer cop l’any
1992, coincidint amb els actes

Actualment s’edita a 26 països
en diversos idiomes i a Catalunya
la Comissió de l’Agenda s’encarrega
de l’edició catalana des del 1995.

La Marató de TV3
El diumenge 16 de desembre
tornarà a ser el dia més solidari
de l’any. La Marató d’enguany es
dedica al càncer i des de fa dies
centenars d’entitats organitzen
actes per a recollir diners. També s’han fet arreu del territori

xerrades informatives sobre la
malaltia. Ha estat un èxit un
any més el disc de la Marató, on
hi han intervingut 33 artistes.
Per primera vegada s’hi ha inclòs una cançó en aranès. yy

Màgia per la Marató amb el Mag Marín. Foto Aj. Blanes

INTERLUDI ARTÍSTIC
LLATINOAMERICÀ
La presentació de l’Agenda
Llatinoamericana va vestir-se de
l’autèntic i vibrant color artístic
d’aquestes terres. Va ser a través
de la intervenció que van protagonitzar un duet de ballarins de
l’Escola de Ball DANCUSAVI:
Danza, Cuerpo, Salud y Vida que
van oferir un tipus de dansa que
es coneix com Colombian Style.
L’agenda es ven al preu de 8
euros. yy

XI Sopar de Dones Solidàries
LLORET DE MAR

Un dels punts de recollida. Foto Yoyo

La presentació també va tenir una mostra de dansa. Foto Yoyo

La cantant catalana Lorena
Gómez, guanyadora del programa
Operación Triufo 2006, la cantant
i actriu catalana Núria Feliu i l’entrenadora esportiva Jessica Expósito han estat les tres dones que
han apadrinat el XI Sopar de Dones Solidàries. Organitzat per la
Fundació Climent Guitart i l’AECC-Catalunya Contra el Càncer.
El sopar ha congregat a 253 dones
a la Sala Palas Atenea de l’Hotel
Guitart Central Park per lluitar
contra el càncer de mama.

Pilarín Bayés, il·lustradora i
ninotaire i Joana Ortega, política
catalana també han format part
de les 232 dones assistents, juntament amb altres personalitats
destacades com l’especialista en
nutrició i dietètica, Montserrat
Folch. Ha estat presentat per les
periodistes Lorena Vázquez, del
programa Arusitys de La Sexta, i
Laura Fa, de Telecinco.
Tots els fons recaptats es
destinaran al programa “Molt
x viure” de l’AECC-Catalunya

Laura Fa i Lorena Vázquez fent un selfie. Foto Fundació Climent Guitart

Contra el Càncer que, des de
fa 32 anys, dona suport a dones diagnosticades de càncer de
mama amb l’objectiu de millorar
la seva qualitat de vida, a través
d’atenció psicològica individual,
activitats d’oci i voluntariat testimonial.
Més de 50 empreses locals
van col·laborar en l’organització
amb la donació de diversos productes que van contribuir a augmentar la recaptació solidària. yy
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Canvi de Junta
LLORET DE MAR

L’Assemblea General Ordinària del Gremi d’Hostaleria de
Lloret va procedir a l’elecció de
president i membres de la Junta Directiva pels propers 4 anys
(període 2019-2022).
Per unanimitat dels assistents
a l’Assemblea, va resultar reelegit per al càrrec de president del
Gremi d’Hostaleria de Lloret, Enric Dotras i Ruscalleda.
La nova Junta Directiva del
Gremi estarà formada, a més del
president, pels següents agre-

miats: Cristina Cabañas i Rodríguez, Damià Font i Taulina,
Francesc Batlle i Andreu, Joan
Masó i Sala, Sandra Aceña i Colom, Marta Espot i Palacio, Josep
Martí i Utset, Josep Maria Molist
i San Vicente i Mariona Planesas
i Gallart.
El Gremi, conjuntament amb
tot el sector turístic lloretenc
públic i privat, treballa des de fa
temps en el Pla Estratègic de la
ciutat amb l’objectiu de millorar
l’oferta turística i mantenir Lloret
de Mar com a una de les capitals
del turisme arreu del món. yy

Inclusió d‘estrangers en el
cens electoral
CATALUNYA

Els ciutadans de la UE poden
participar a les eleccions municipals i al Parlament Europeu del
2019 a l’Estat espanyol, si manifesten la seva intenció de vot abans
del 30 de gener de 2019.
L’Oficina del Cens Electoral
(OCE) ha enviat una comunicació
a 575.072 ciutadans de la UE per
facilitar-los el tràmit.
Aquells que figurin inscrits al
cens electoral per haver manifestat anteriorment la seva intenció
de votar a Espanya, mantenen la
seva condició d’electors i no cal
que emplenin una de nova fins
que sol·licitin la seva exclusió o
deixin de residir a Espanya.
Cal tenir present que els electors de la UE al Parlament Europeu inscrits a Espanya no podran
exercir el dret de sufragi a l’estat de
la seva nacionalitat.

Enric Dotras, repeteix com a president

Amb caràcter general, la manifestació de voluntat la poden fer
als ajuntaments on figuren empadronats. Aquells que han rebut la

Els estrangers acreditats podran votar a les municipals i europees. Foto Yoyo

comunicació hauran d‘emplenar i
signar la declaració formal i remetre-la a l’OCE. Per últim, aquells
que disposin de NIE podran ferho per Internet per mitjà de la seu
electrònica de l’INE.

Els ciutadans de la UE que,
tot i residir a Espanya, no figuren inscrits al padró municipal,
hauran de dirigir-se al seu ajuntament per empadronar-se i manifestar la seva voluntat. yy
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Som Cultura 2018

CULTURA I ECONOMIA

Retrat en groc
El tenora i compositor blanenc
Jordi Molina ha presentat un
nou treball discogràfic com a
líder, Retrat en groc, a manera
d‘aprofundiment en el plantejament iniciat fa dos anys amb
l‘àlbum precedent Matèria del
temps. Molina repeteix banda

i incorpora en aquest nou treball (Seed Music, 2018) col·laboracions destacades com les
del cantautor Carles Dénia, el
saxofonista Ramon Cardo i els
instrumentistes Joan Mar Sauqué (trompeta) i Eduard Prats
(fiscorn). yy

Visita teatralitzada al cementiri modernista. Foto M.A. Comas

Jordi Molina. Foto Elisabet Bataller

LLORET DE MAR

40è aniversari
L’Associació de Comerciants de
Lloret de Mar celebra aquest
2018 els 40 anys d’història i
l’Ajuntament ha volgut fer un
reconeixement al sector. S’ha
fet un reconeixement especial
als tres establiments lloretencs
que fa més de 100 anys que van
obrir les portes: la Farmàcia
Martínez, la Carnisseria Planet i

Calçats Fàbregas. A més, es van
distingir quatre establiments de
més de 70 anys i 3 de més de
50, i la comerciant de més edat,
Maria Riera. També es va retre
homenatge als quatre presidents
que ha tingut l’Associació: Joan
Romaní, Maurice Assael, Francesc Alsina, actual gerent, i Eduard Temprano. yy

Lloret de Mar ha organitzat
una visita teatralitzada al cementiri modernista amb motiu de la
celebració del Som Cultura, el mes
de les experiències culturals a la
Costa Brava i el Pirineu de Girona.
L’esdeveniment ofereix durant
el mes de novembre una sèrie
d’activitats culturals per descobrir l’àmplia oferta cultural, patrimonial i d’espectacles de les
comarques gironines.
En aquesta ocasió, des de Lloret de Mar s’ha proposat la visita
teatralitzada, “Records del meu

avi”, que ofereix una visita al cementiri modernista de la vila durant la qual un rapsoda acompanyat per les notes d’un violinista
narra diferents contes que li explicava el seu avi quan ell era petit i
el portava a passejar pel cementiri.
L’activitat era gratuïta, però
amb places limitades i calia inscripció prèvia.
En paraules d’Elizabeth Keegan, gerent de Lloret Turisme:
“Participar en el Som Cultura,
ens ajuda a promocionar la nostra
oferta cultural entre el públic de
proximitat i a desestacionalitzar

la temporada turística oferint activitats d’alt valor afegit fora de la
temporada habitual”.
A la comarca de la Selva, també hi va haver activitats a Caldes
de Malavella, Tossa de Mar i Santa
Coloma de Farners.
Som Cultura ha arribat enguany a la seva tercera edició
amb una cinquantena de propostes genuïnes ofertes per les entitats i empreses associades al Club
de Màrqueting Cultura i Identitat
del Patronat de Turisme Costa
Brava Girona. yy

Nous models de dinamització
comercial
LLORET DE MAR

Detall del 40è aniversari. Foto Aj. Lloret

‘50 anys formant músics’
Escrit per l’historiador blanenc
Aitor Roger, el treball fa un viatge als orígens de la primera cobla
infantil creada a Catalunya l’any
1965 i ha tancat el cicle comme-

moratiu dels 50 anys de la Banda
i Cobla del Col·legi Santa Maria.
L’acte, com no podia ser d’una altra manera, va incloure una breu
intervenció musical. yy

La presentació es va fer a la Sala de Plens. Foto Aj. Blanes

El Departament de Comerç de
l’Ajuntament de Lloret de Mar ha
organitzar, a l’Hotel Monterrey,
una jornada sobre nous models de
dinamització comercial.
La jornada ha comptat amb
la participació de més de 60 tècnics i caps d’àrees econòmiques
i de promoció de diferents ajuntaments i entitats supramunicipals, com el Consorci de Comerç
d’Artesania i Moda o la Cambra
de Comerç d’Andorra, així com
presidents i responsables d’Associacions de Comerciants.
La ponència inicial ha tractat
sobre polítiques públiques de comerç i ciutat a càrrec d’Oriol Cesena, director del Postgrau de dinamització d’espais urbans de la
Universitat de Girona, que ha donat peu a una taula rodona sobre
la transversalitat del comerç en
els projectes de ciutat. Posterior-

ment s’han dut a un altra taula
rodona a càrrec de Laura López
de Retail.cat, que ha permès debatre a les següents taules rodones la rellevància de la col·laboració publicoprivada com a eix
estratègic per al futur del comerç.

Per Cristian Fernández, regidor de Comerç, “el comerç és un
sector estratègic de l’economia en
canvi constant i aquestes trobades
permeten un intercanvi d’experiència i coneixements per anar
afrontant els reptes del dia a dia”. yy

Jornada sobre Dinamització Comercial. Foto Aj. Lloret
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Obres d’enderroc
BLANES

Blanes ha enderrocat les úniques estructures d’edificació que
encara quedaven en peu als antics
Camps de Futbol d’Els Pins. Per
una banda hi havia les graderies, que a la seva base allotjaven
els vestidors, lavabos i el bar de
l’antic equipament esportiu, i per
l’altra una petita edificació aïllada
on hi havia les oficines del Club
Deportiu Blanes.
Amb aquesta actuació, l’Ajuntament de Blanes elimina les edificacions sense cap ús que havien
quedat dempeus, i que s’havien
anat degradant progressivament.

Alcaldables del PSC

Aquest deteriorament no tan
sols cal atribuir-lo al desús i el
pas del temps, també s’han registrat usos indeguts de persones que entraven a l’interior de
les estructures, així com actes
vandàlics. D’aquesta manera, ara
s’alliberarà un espai important
i millorarà qualitativament una
zona on es desenvolupen gran
quantitat d’activitats.
L’enderroc ha anat a càrrec de
l’empresa Obres i Serveis Roig S.A.
per un import de 94.618 €. L’Ajuntament de Blanes ha comptat amb
una subvenció de 48.850 € concedida per la Diputació de Girona. yy

Ros, Iceta i altres membres del PSC de Blanes davant la Font Gòtica. Foto Yoyo
BLANES - LLORET DE MAR

Mario Ros i Francisco Pastor
seran els caps de llista del PSC a
Blanes i Lloret a les eleccions del
proper mes de maig.
Ros va entrar com a regidor
a l’Ajuntament de Blanes quan
ja havia començat l’actual mandat. Posteriorment, i arran de la
renúncia de Miquel Lupiáñez, va
ser el candidat socialista a l’Alcaldia. Actualment el PSC governa
amb 4 dels 21 regidors del plenari.
Tasques d’enderroc de les graderies. Foto Aj. Blanes

L’executiva del partit va pro-

posar a Ros com a cap de cartell
a les municipals del 2019 i, al no
presentar-se cap alternativa, ja
va quedar proclamat candidat,
tot i que la presentació oficial es
preveu per al mes de gener.
Francisco Pastor és el primer
secretari de l’agrupació local del
PSC de Lloret de Mar i serà la
persona encarregada d’encapçalar la llista socialista el proper mes de maig. Pastor, relleva
Antonio Lorente, cap de cartell
el 2015 i actualment de baixa
per raons de salut. Pastor tindrà

al seu costat Cristian Fernández, membre de l’actual govern
de Lloret, un govern amb gent
de tres partits: CiU (PDeCAT),
ERC-Avancem i PSC.
Fa pocs dies, tant Pastor
com Ros van rebre la visita del
primer secretari del PSC Miquel Iceta, que va destacar la
presència del partit en el govern
de Lloret malgrat tot el que ha
passat a nivell català i va lloar la
tasca negociadora de Ros per tirar el poble de Blanes endavant
amb només 4 regidors. yy
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20 anys del Golf Lloret

Corriols de l’avi
LLORET DE MAR

La Marxa de BTT Corriols de
l’Avi que organitza la Penya Ciclista Lloret ha arribat enguany a
la quarta edició.
La sortida, l’arribada i el lliurament de premis es va fer a la
platja de Fenals i, a partir d’allà,
dos recorreguts que servien per
descobrir la riquesa natural de la
vila lloretenca.

«Hi havia dues distàncies
de 38 i 25 quilòmetres»
En la distància llarga (38 Km,
amb un desnivell positiu de 1.200
metres), es va imposar Cristi-

an Collados, amb poc menys de
dues hores.
A la distancia curta (25 Km
i un desnivell de 700 metres), hi
havia diverses classificacions: bici
elèctrica (Mario López), femení (Adaya Fernández) i masculí
(Juan Jiménez).
Les inscripcions ja s’havien
completat dies abans de la prova.
Una bona jornada en què es
va poder compartir l’esport del
ciclisme amb molts indrets d’una
gran bellesa de Lloret de Mar
desconeguts pel gran públic que
només es queda amb la platja o
l’oci nocturn. yy

Guanyadors, autoritats i convidats. Foto Golf Lloret
LLORET DE MAR

Unes 150 persones van participar a les competicions i tornejos
de Pàdel i Pitch & Putt celebrats a
les instal·lacions del Golf Lloret per
commemorar el seu 20è aniversari.
El jugador del Girona Marc
Muniesa i el regidor d‘Esports i Urbanisme de l‘Ajuntament de Lloret,
Joan Bernat, van ser els encarregats
de donar els premis als guanyadors.
PÀDEL: 1a Masculina: Walef
Vinicius i Adriàn Vázquez; 1a femenina: Sandra Guitart i Anna

Plana; 1a mixta: Sussana Montero i
Tete Palahí; 2a Masculina: Edu Ortiz i Bru Monge.
PITCH & PUTT: 1r Manel
Martínez; 2n Tom VanZantuort.
El Golf Lloret Padel Pitch &
Putt, que des de fa dos anys està
sota la direcció d‘Ariadna Pallàs,
va ser fundat el 1998 amb l‘objectiu
de millorar la qualitat del turisme
de Lloret i promoure la pràctica
d‘aquest esport en aquesta àrea.
Durant l‘últim any, l‘equipa-

ment ha esdevingut un centre
completament renovat.
Entre les activitats que ofereix hi
ha: recorregut de 18 forats, camp de
pràctiques i putting green, classes
particulars o en grup per a adults i
nens, tant de pàdel com de golf.
Els patrocinadors que han
participat en els actes de celebració són: Estrella Damm, Serhs,
Esports Surier, Coca-Cola, Ràdio
Marina, Box Esports, Ajuntament
de Lloret de Mar i Lloret Convention Bureau. yy

Lloret corre contra el càncer
infantil
LLORET / MOISÉS GARCÍA

Per primer vegada, la Cursa
de Nadal de Lloret serà solidària. Se celebrarà el pròxim 23 de
desembre i anirà en benefici de
l’Hospital Sant Joan de Déu de
Barcelona i el seu projecte #pelsvalents, que lluita contra el càncer infantil. L’objectiu és la creació del Pediatric Cancer Center
Barcelona, que serà el centre oncològic més gran d’Europa.

El CD Blanes, líder
BLANES

El CD Blanes ha arribat a
l’aturada del Pont de la Puríssima
com a líder del grup 16 de la Tercera Catalana. Té 35 punts després de 14 partits amb 11 victòries, 2 empats i una única derrota, a
casa contra el Ca la Guidó.
El CD Blanes va aconseguir
situar-se líder després de golejar
al CD Malgrat per 6 a 1. L’equip
maresmenc havia arribat com
a primer de la taula sense haver
perdut cap partit a la Ciutat Esportiva de Blanes, però no va poder fer res per evitar la derrota.
En aquest grup, la AD Ca la

«La cursa serà per primera
vegada solidària»
Pel que fa a la cita, la Cursa de
Nadal és una prova popular sense
caràcter competitiu que es pot fer
corrent o caminant. El recorregut
és d’aproximadament 5 quilòmetres. Com sempre, la sortida serà
al davant de les Pistes d’Atletisme.
La cursa començarà a les 11 del
matí però, una hora abans, se celebraran les curses infantils, que
seran de diferents distàncies, segons les edats.

Corriols de l’Avi 2018. Facebook Penya Ciclista Lloret

Guidó és sisè amb 25 punts i el
CF Lloret B, 15è, amb 12, fregant
la zona de descens.
La competició torna el cap de
setmana del 15 i el 16 de desembre amb els partits Calonge-CD
Blanes, Sauleda- CF Lloret B i
Arbúcies- AD Ca la Guidó.
1a CATALANA
El CF Lloret ha arribat a l’aturada dels dies 8 i 9 de desembre
com a sisè classificat del grup 1,
de la Primera Catalana. El conjunt lloretenc ha fet 21 punts amb
14 partits. N’ha guanyat 6, n’ha
empatat 3 i n’ha perdut 5. yy

Els participants més petits del 2017. Foto M.A. Comas

«Entre els participants hi
haurà els lloretencs José
Luis Blanco, Àngel Mullera
o Jonathan Romeo»
La Cursa de Nadal farà que
esportistes amateurs puguin córrer al costat d’atletes d’elit com els

lloretencs José Luis Blanco, Àngel Mullera o Jonathan Romeo.
Aquest últim ha estat el guanyador
de les dues darreres edicions. Tothom que ho vulgui pot inscriure’s
en línia, a través del web de l’Ajuntament o de l’App LloretSmart o
de manera presencial als dos Puntets, a les Pistes d’Atletisme i a les
Oficines de Turisme. yy

Equip inicial del CD Blanes contra el Malgrat. Foto Yoyo
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Lloret de Mar explora les possibilitats del mercat
xinès en turisme esportiu
LLORET DE MAR

Lloret Turisme ha participat
en una sessió de treball que va tenir lloc al RCDE Stadium de Cornellà de Llobregat amb una desena
d’operadors turístics xinesos especialitzats en turisme esportiu i,
concretament, en les disciplines de
futbol i esports col·lectius.

«La selecció xinesa de
waterpolo ha explicat
la seva experiència als
touroperadors»
Posteriorment, els mateixos
agents es varen desplaçar fins a
Lloret de Mar per assistir a una
presentació de la destinació, visitar les instal·lacions esportives

de la localitat i participar en una
trobada amb els membres de la
selecció nacional de waterpolo
xinesa, que des de fa unes setmanes entrenen a la piscina olímpica
d’aquesta destinació.

«S’han fet trobades al
RCDE Stadium de CornellàEl Prat i Lloret »
L’acció està coordinada per
l’Agència Catalana de Turisme
i permetrà als agents descobrir
l’oferta especialitzada en turisme
esportiu del territori, tant pel que
fa a destinacions com a serveis
complementaris
especialitzats,
com és el cas de la l’agència receptiva lloretenca Evenia Travel Servi-

ces, que ha gestionat l’estada de la
selecció nacional a Lloret de Mar.
En paraules d’Elizabeth Keegan, gerent de Lloret Turisme: “El
mercat xinès encara és un mercat
emergent i que ofereix molt de potencial, però tenim detectat que ens
costa arribar-hi amb altres productes. El turisme esportiu ens possibilita establir-hi un primer contacte
directe. Aprofitant que des de fa
unes setmanes Lloret de Mar acull
els entrenaments de la selecció nacional de waterpolo, hem organitzat una trobada entre els operadors
i els membres de la selecció per tal
que els puguin explicar la seva experiència i puguin conèixer la nostra oferta especialitzada en turisme
esportiu de primera mà.” yy

Una de les accions amb els operadors xinesos. Foto Aj. Lloret

Blanes recupera amb polèmica, el projecte de
construir una piscina coberta
Llegida pel president l’anterior
manifestació, els representants de
la Generalitat donen per rebuda la
sol·licitud i es comprometen a traslladar-la als òrgans competents.”
Segons Blanes en Comú Podem, l’únic cert és que la població de Blanes ha de pagar més 16
MEUR per tancar el tema de l’illa
de Blanes, un projecte que només
va ser “fum i fum”.
Terrenys on s’havia de fer la piscina. Foto Aj. Blanes
BLANES

La darrera sessió del Consorci
Portal Costa Brava-Illa de Blanes per
formalitzar el seu tancament ha recollit el compromís de la Generalitat
de cofinançar la instal·lació projectada al 2008, segons ha informat l’ajuntament de Blanes en nota de premsa.
El tancament del Consorci
s’ha concretat després que en el
ple de setembre l’Ajuntament de
Blanes va aprovar pagar 16 MEUR
per la Ciutat Esportiva i recuperar
els terrenys que havia cedit com a
garantia a la zona d’Els Pins-Plantera. La idea original era que
l’equipament esportiu es finançaria amb els beneficis d’explotació
del complex de l’Illa de Blanes, un
projecte que es va desistir de poder tirar endavant fa temps.
Ja en el ple de setembre, l’alcalde
Mario Ros va anunciar una reunió
amb el delegat de la Generalitat a Girona en la què li demanaria una com-

pensació perquè “el projecte anomenat Illa de Blanes era un projecte de
país que no s’havia concretat”.
Per poder fer l’obra, s’haurà de
modificar el pressupost de la Generalitat via esmena que presentarà el PSC Ja en aquell moment
– mes de setembre-, Mario Ros va
demanar l’ajuda de tots els partits
polítics per aconseguir els diners
del govern català.
La piscina projectada el 2008
tenia un valor de 9,4 MEUR d’euros i preveia una gran sala d’aigües
de 1.500 metres quadrats amb 5
piscines diferents i diversos serveis complementaris. Segons el
projecte inicial, la més gran –la
piscina de competició- faria 25m
x 16,67m i 2m de profunditat,
amb vuit carrers marcats. Els quatre vasos restants es destinarien a
ensenyament (16,67m x 8m), lleure i hidromassatge (12m x 6,65m)
i SPA col·lectiu (dues unitats amb

Darrera reunió del Consell Directiu del Consorci. Foto Aj. Blanes

capacitat per a 8 persones). L’estructura de la coberta d’aquesta
sala seria de fusta laminada i el
tancament de la façana vidrat fins
al 5,5m d’alçada lliure per gaudir,
amb la transparència de la visió,
del paisatge exterior.
Si l’acord tira endavant, el primer que s’haurà de revisar serà el
projecte previst i el seu cost.
En aquell moment, moltes poblacions de la zona no tenien piscina coberta, un servei que actualment existeix a molts municipis
veïns alguns amb problemes per
poder cobrir les despeses de funcionament i manteniment.
MENTIDA
Blanes en Comú Podem i ERC
de Blanes qualifiquen de MENTIDA l’anunci del PSC sobre l’existència d’un acord amb la Generalitat per fer la piscina coberta.

Blanes en Comú Podem ha fet
públic un fragment de l’acte de la
darrera reunió del Consorci amb
la petició de l’alcalde i la resposta
dels representants de la Generalitat i es pregunta on és el compromís anunciat?

«ERC i Blanes en Comú
Podem qualifiquen de
MENTIDA anunciar que
hi ha un acord amb la
Generalitat»
“Demano formalment als representants de la Generalitat que
traslladeu la necessitat de seguir
treballant plegats, Generalitat i
Ajuntament de Blanes, per tal de
fer realitat la construcció de les
instal·lacions esportives projectades. Especialment, com he dit, la
piscina projectada en 2008 i que
la ciutadania de Blanes esperava i
encara espera.

Per ERC, “per si no en teníem
prou amb les mentides dels governs que ens han fet arribar fins
aquí, la d’ara encara la fa més grossa”. ERC qualifica la notícia sobre
un acord amb la Generalitat de
“manipulada i malintencionada”.
Per dir: “Un altre cop han sortit
els de sempre a fer-se la foto i prometre una piscina... (Ep! Espavila
que s’acosten les municipals i hem
de tirar de llibret de promeses!)”.
Per ERC, “és MENTIDA que
s’hagi parlat del tema en la junta
de portaveus, que s’hagi demanat
suport a una esmena del PSC al
pressupost de la Generalitat o
que la Generalitat s’hagi compromès a finançar la meitat o més del
projecte”.
Aquests són els dos partits que
s’han manifestat al tancar l’edició
de desembre de La Marina. El debat, segur que es mantindrà obert
les properes setmanes, i més tenint en compte que el mes de maig
hi ha eleccions municipals. yy
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DIA 16
XXXIV FIRA DELS SANTS
METGES. Pl. Església. 9 h-13 h.

DEL 5 AL 30
PLECS - Exposició - Tura Sanz
Sanglas. Casa de Cultura-Biblioteca.

Museu del Mar. 10 h. Castellano /
12 h català. Preu: 5 € / 2,5 €. Ins:
Museu del Mar.

DIA 13
CICLE CINEMA DONA
Teatre Lloret. 21 h. Preu: 5€

ACTIVITATS A FAVOR DE LA
MARATÓ DE TV3
9-22 h

DIA 14
FESTIVAL DE NADAL DE
GIMNÀSTICA RÍTMICA
Pavelló Esports El Molí. 17 h.

“CUANDO LLEGA EL INVIERNO,
FUEGO ARDIENTE Y UN
CUENTO ”
El racó dels contes. Casa CulturaBiblioteca. 11.30 h.

EL LLEGAT DE POMPEU
FABRA AVUI, per Francesc Feliu.
Conferència. Club Marina Casinet,
Màrtirs, 2 - 2on. 20 h.
DIA 15
RUTA INDIANA – CAN FONT

TAMARA
Concert. Alma De Bolero. Teatre
de Lloret. 19.30 h. Preu: 22 €.

“ÉS NADAL, FUM, FUM,
FUM....FUMERAL!
El racó dels contes
Biblioteca Municipal. 11.30 h

DIA 18
CINE CLUB ADLER
Teatre Lloret. 21 h. Preu: 5 €.

TIÓ DE NADAL
Matí: Recorregut pels barris.
Tarda: Rua pel centre vila.

DIA 19
CINECLUB ADLER
El dia mes curt: km.0
Sala Polivalent Biblioteca
Municipal. 20.30 h.

DIA 23
ELS PASTORETS
Casal de l’Obrera. 18 h
Teatro-Théatre-Theater-Театр
(idioma/language: catalán)

DIA 21
FESTIVAL DE NADAL
Escola Alira de dansa.
Teatre de Lloret. 19.30 h.

CURSA POPULAR DE NADAL
DE LLORET
Pistes Atletisme. 10-13 h

ESCENIFICACIÓ VIDA
POMPEU FABRA
Per l’actor Aitor Intende.
Club Marina Casinet- Màrtirs, 2
2ón. 20 h.

FESTIVAL PATINATGE ARTÍSTIC
Pavelló Municipal. 9-21 h.

CINECLUB ADLER
El dia més curt: Perles
Sala Polivalent Biblioteca
Municipal. 20.30 h.

CONCERT DE NADAL
Associació Hispanoamericana de
Lloret. Teatre de Lloret.19 h.

DIA 22
RUTA INDIANA – CAN FONT
Museu del Mar. 10 h castellano /

BLANES
FINS AL 6 DE GENER
NADAL A BLANES.
LA MÀGIA DEL NADAL
T’ESPERA
PESSEBRE TRADICIONAL I
DECORACIÓ DE NADAL
DIA 13
CANTADA DE NADALES
AL CARRER
Col·legi Cor de Maria. Plaça
Mossèn Joan Quer, a les 10 h.
DIA 14
TEATRE “UN GRITO AL
MUNDO POR NAVIDAD”
Companyia Grup Miratge
Teatre de Blanes, a les 21 h.
DIA 15
TastABlanes NADAL
Mostra gastronòmica i art floral
de Nadal. Passeig de Dintre.
D’11 a 23 h.
DIA 16
ACTIVITATS EN BENEFICI DE
LA MARATÓ DE TV3
PARADES DE LLIBRES
ABBC / Passeig de Mar
TORNEIG DE FUTBOL PLATJA
SOLIDARI
Col·legi Santa Maria / Platja
centre. De 9 a 17 h.

12 h català. Preu: 5 € / 2,5 €.
Ins: Museu del Mar.

DEL 24 AL 7 DE GENER
EXPOSICIÓ DE DIORAMES
Església Parroquial Sant Romà
DIA 24
CONCERT DE NADALES MISSA DEL GALL. Església
Parroquial Sant Romà. 23.30 h

NADALENC DE XOCOLATA
Taller infantil. Museu del Mar. 17 h
Menors 12 anys entrada gratuïta.
Preu: 4 / 2€. Insc. Museu del Mar
CINECLUB ADLER
Teatre de Lloret. 21 h
DIA 28
DECOREM MAGDALENES DE
NADAL PER ALS REIS D’ORIENT
Taller infantil. Museu del Mar. 17 h
Menors 12 anys entrada gratuïta.
Preu: 4 / 2 €. Insc. Museu del Mar
DIA 29
RUTA INDIANA – CAN FONT
Museu del Mar. 10 h castellano /
12 català. Preu: 5€ / 2,5€.
Ins: Museu del Mar
DISSENYA LA TEVA PRÒPIA
SAMARRETA DE FESTES
Taller infantil. Museu del Mar. 17 h
Menors 12 anys entrada gratuïta.
Preu: 4 / 2€. Insc. Museu del Mar
COR ARSNOVALLORET
Teatre Lloret. 21 h
CONCERT DE NADAL

DIA 26
ELS PASTORETS
Teatre - Casal de l’Obrera. 18 h

DIA 30
EL PETIT CONILLET BLANC
Teatre - Teatre de Lloret. 12 h

DIA 27
VINE A DECORAR EL TEU OU

ELS PASTORETS
Teatre - Casal de l’Obrera. 18 h

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE BLANES

CURSA CANICROSS BENÈFICA
AEiG Pinya de Rosa / Passeig de
Mar. 9.30 h
CELEBRACIÓ DE LA MARATÓ
DE TV3
Col·legi Santa Maria i Col·legi Cor
de Maria. Activitats diverses /
Passeig de Mar (Monument a la
Sardana). De 10 a 14 h
DANSA PER LA MARATÓ
Associació Dansa Élancé i Escola
Daina / Teatre de Blanes. 18 h.
DIA 21
FIRA DE SANT TOMÀS
c/ Ample, Muralla, Raval i plaça
Espanya. De 9 a 21 h.
NADALES AL CARRER
Cor de Cambra Sota Palau.
Carrers del centre.
Dia 22 a les 19 h
DEL 22 AL 4 GENER
PARC INFANTIL AMB
INFLABLES / OKTITANS
Passeig de Mar i plaça dels Dies
Feiners. D’11 a 14 h i de 16 a 20 h
DIA 23
CONCERT DE NADAL
Banda i Cobla Col·legi Santa
Maria. Plaça d’Espanya.
A les 12.30 h

DIA 23
EL TRENCANOUS
Teatre de Blanes. A les 18 h
DIA 24
CAGA TIÓ. Acció Cultural Es
Viver. c/ Muralla 28. De 17 a 19 h
DEL 27 AL 4 GENER
RECOLLIDA CARTES PATGES
REIALS
DIA 30
XI CONCERT D’ANY NOU amb la
Vbella Banda. Teatre de Blanes.
A les 19 h.
BIBLIOTECA COMARCAL
FINS AL 7 DE GENER
Exposició: 2019, un any d’esport
solidari. Organitza la Fundació
Privada Aspronis. Al vestíbul.
DIA 13
TALLER DE NADAL AMB
JUMPING CLAY. A la Sala
Roberto Bolaño. Places limitades
i inscripcions a la Biblioteca.
Dues sessions: a les 17.30 h per
a nens i nenes de 4 a 6 anys
acompanyats d’un adult. A les
18.30 h per a nens i nenes a
partir de 7 anys
SESSIÓ DEL CLUB DE LECTURA
INFANTIL (de 8 a 11 anys): L’any

del gat, de Jaume Copons. A les
17.30 h a la Biblioteca Jove,
DIA 14
SESSIÓ ESPECIAL DIJOUS
DE LLETRES I MOTS (tertúlia
literària per a adults): Les darreres
paraules amb la visita de l’autora
la Sra. Carme Riera i la psicòloga
la Sra. Pilar Arlándiz. Cicle: Avui
també és Sant Joan. A les 19.30 h
a la Sala Roberto Bolaño.
DIA 18
CURS TEÒRICPRÀCTIC: Oli
essencial de l’arbre del te, amb
Imma Conde. A les 19 h a la Sala
Roberto Bolaño.

DIA 19
SESSIÓ DEL CLUB DE LECTURA
JUVENIL (de 12 a 16 anys): Les
mateixes estrelles de Núria Martí,
amb la presència de l’autora. A
les 17.30 h a la Biblioteca Jove.
DIES 20 I 21
DONACIÓ DE SANG. Organitza
Banc de Sang i Teixits. Dijous de
16 a 20 h i divendres de 10 a 14
h i de 16 a 20 h. A la planta baixa.
DIA 22
CANTEM NADALES AMB
BARRETINA I SAMARRA, amb
la Coral de Petits del barri de Sa
Carbonera. A les 12 h al vestíbul.
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MARESME
CAMPANYA CAP NEN SENSE
JOGUINA
CALELLA: A la Fàbrica Llobet
Guri, fins al dia 21 de desembre
MALGRAT DE MAR: 4 de gener,
Pavelló Municipal
PINEDA DE MAR: Fins al 2 de
gener, a Ràdio Pineda
TORDERA: Dissabtes a les 19 h
i festius a les 18 h. La Caldera de
l’ACR Pere Cot.
DIA 12
CALELLA
CONFERÈNCIA
‘Una conferencia ballada’, a
càrrec de Roni Jodar, ballarí i
mestre de dansa moderna i
contemporània.
Al Casal l’Amistat, 18.30 h.
DIA 13
PINEDA DE MAR
XERRADA
Nadal i consum ètic, responsable
i saludable. Centre Cívic
Poblenou, 18.30 h.
CALELLA
TARDES DE TERTÚLIA
Comentari de Tenim un nom, de
Vicenç Villatoro. Biblioteca Can
Salvador de la Plaça, 18 h.
CLUB DE LECTURA en anglès,
amb el llibre The catcher in the
rye de J.D. Salinger, Biblioteca
Can Salvador de la Plaça, 19 h.
DIA 14
PINEDA DE MAR
TALLER: Un curso de milagros.
Al local de l’Ass. Canviem, 20 h.
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DIA 15
PINEDA DE MAR
FIRA-MERCAT D’ARTESANIA,
Plaça Espanya, 9 h.
TEATRE: Els Fantasmes de Nadal,
Sala Gran del CCR, 19 h.
NIT FLAMENCA. Local social de
la Hermandad, 22 h.
PALAFOLLS
MARXA SOLIDÀRIA
Sortida des de l’Escola Mas Prats
(per la Marató de TV3) 10.30 h.
TALLER: ENS PREPAREM PER
LES FESTES
Crearem el nostre Tió de Nadal.
Biblioteca Enric Miralles, 11 h.
TIÓ SOLIDARI
Plaça del Teatre, 18 h.
MALGRAT DE MAR
TALLERS DE NADAL
De boles de Nadal (10-13 h), de
figuretes de cotó (17-20 h).
TORDERA
4A FIRA DE NADAL
Plaça de l’Església, tot el dia.
CALELLA
VII FIRA DE NADAL
Plaça de l’Església, tot el dia
LÚDICAL
Fira de Nadal del joc de taula.
Fàbrica Llobet, durant tot el dia.
PASSEJADA DE PERSONATGES
D’ANIMACIÓ
Al centre comercial de la ciutat,
11.30 h.

SOPAR PER LA MARATÓ, 21.30 h.
DIA 16
PINEDA DE MAR
MATINAL PER LA MARATÓ
Plaça Catalunya i pati de Can
Comas, 10-14 h.
VENDA DE COQUES
SOLIDÀRIES
Pavelló Municipal Can Xaubet,
9-14 h.
MISSA CANTADA
A càrrec del Coro Hermandad del
Rocío, ermita de les Creus, 10 h.
ENCESA DEL PESSEBRE
MUNICIPAL
A l’OAC de l’Ajuntament, 12.30 h.
VIII TROFEU DE PATINATGE
ARTÍSTIC
Pavelló Nino Buscató, 17 h.

TORDERA
MARXA POPULAR PER LA
MARATÓ
Urbanització Sant Daniel, 9 h.

MASTERCLASS de sh’bam. Plaça
Lluís Gallart, 12 h.

CALELLA
TERTÚLIES en català amb el
llibre L’arbre de Judes, Biblioteca
Can Salvador de la Plaça, 10 h.

INAUGURACIÓ de l’exposició
‘Gent de casa’, de Josep M.
Colomer, Biblioteca Can Salvador
de la Plaça, 13 h.

BERENAR SOLIDARI
A l’Escola el Far, 16.30 h.

INAUGURACIÓ DEL PESSEBRE
DEL MUSEU. Museu Arxiu
Municipal, 17 h.

PASSEJADA DE PERSONATGES
D’ANIMACIÓ
Al centre comercial de la ciutat,
11.30 h.

PASSEJADA DE PERSONATGES
D’ANIMACIÓ, al centre
comercial de la ciutat, 18 h.

SORTIDA DE LA CERCAVILA
dels geganters de Calella, plaça
del Mercat, 11.30 h.

INAUGURACIÓ DEL PESSEBRE
DE LA CIUTAT. Plaça de
l’Església, 18 h.

QUINA DE NADAL
Sala Polivalent de la Fàbrica
Llobet, 17 h.

FESTIVAL DE PATINATGE
ARTÍSTIC, zona esportiva La
Muntanyeta, 18 h.

ACTES PER LA MARATÓ:
Quina, xocolatada, ruleta...
Plaça de l’Església, 17 h.

INAUGURACIÓ de la 29a
exposició de pessebres i
diorames. Sala d’Exposicions del
Casal l’Amistat, 19 h.

DIA 17
PINEDA DE MAR
TALLER DOLÇ DE NADAL.
Centre Cívic Poblenou, 17.30 h.

CONCERT NADALENC DE JAZZ
Cafè de la Sala Mozart, 22 h.

CERCAVILA DE NADALES
16.30 h.

CLUB DE LECTURA
Biblioteca Enric Miralles, 19 h.
CALELLA
GRUP DE SUPORT EMOCIONAL
i ajuda mútua per a cuidadors
de persones amb dependència.
Fàbrica Llobet, 17 h.
DIA 18
PINEDA DE MAR
TALLER CREATIU: Decorem el
Nadal. Biblioteca Serra i Moret,
18 h.

MOSTRA DE DANSA
Casal d’Avis, 18.30 h.
CALELLA
ESPAI DEL CONTE, contes de
Nadal en anglès. Biblioteca Can
Salvador de la Plaça, 18 h.
CICLE GAUDÍ: Les distàncies.
Sala Mozart, 21 h.
DIA 21
PINEDA DE MAR
CONCERT SOLIDARI, gimnàs de
l’Escola Aloc, 9 h.

SANTA SUSANNA
ACTES PER LA MARATÓ
Plaça Catalunya, 10.30 h.

CONCERT acústic de Jofre
Bardagí, al Casal d’Avis, 22 h.

TROBADA POPULAR amb motiu
del 159è aniversari del Far. Far de
Calella, 21.30 h.

TALLER: MUSICOTERÀPIA.
Estimulació sensorial i relaxació,
gimnàs de l’Escola Mas Prats, 15 h.

PALAFOLLS
ACTIVITATS AMB MOTIU DE
LA MARATÓ (Plaça de Poppi):
-DANSA DEL VENTRE, 12 h
-FIRA D’INTERCANVI, de 10 a 14 h
-VERMUT SOLIDARI, 12 h
QUINA DE NADAL, al Café de
Palafolls, 18 h.

PALAFOLLS
REPRESENTACIÓ del Conte de
Nadal a l’Escola les Ferreries.

TALLER DE DECORACIÓ DE
NADAL
Biblioteca Can Salvador de la
Plaça, 19 h.

POESIA ALS BARRACONS,
Biblioteca de l’Institut Font del
Ferro. 13.35 h.

ESPECTACLE FAMILIAR
La Ventafors, el musical amb
ritme dels 50, Auditori, 18 h.

XERRADA “Què és el càncer?
Combatent el càncer de fetge
infantil des del laboratori”.
Biblioteca Can Salvador de la
Plaça, 11.30 h.

MERCAT SOLIDARI DE
JOGUINES
Xocolatada popular, taller de
pintar cares, manualitats... Escola
Pia, 17 h.

PALAFOLLS
CHRISTMAS SONGS. Plaça de
Poppi, 11.30 h.

CALELLA
SORTIDA DE LA MARXA PER
LA MARATÓ
Passeig de Manuel Puigvert, 9 h.
ACTES DIVERSOS PER LA
MARATÓ
Plaça Catalunya, 10 h.
VII FIRA DE NADAL. Plaça de
l’Església, durant tot el dia.

CALELLA
TALLER DE DECORACIONS,
Mercat Municipal, 18 h.
DIA 19
PINEDA DE MAR
AVUI TERTÚLIA
Biblioteca Serra i Moret, 17 h.
CONCERT DE NADAL
Escola Municipal de Música, 19 h.
PALAFOLLS
AUDICIONS a l’Escola de Música
i dansa de Palafolls, 18.30 h.
FESTIVAL DE NADALES
Escola Mas Prats, 9.15 h.
DIA 20
PINEDA DE MAR
CANTADA DE NADALES,
Pavelló Can Xaubet, 15 h.
TALLER: Decora el teu pal de fer
cagar el tió, 17.30 h.
MALGRAT DE MAR
TALLER INFANTIL: Per Nadal
a cada casa un regal. Biblioteca
Municipal la Cooperativa, 17 h.
PALAFOLLS
BRINDIS AL CASAL DE LA
DONA, 19 h.

ESMORZAR SOLIDARI
Escola Antoni Doltra, 11 h.
FESTA D’HIVERN
Centre Cívic Poblenou, 18 h.
XERRADA: Què ens espera l’any
que ve segons l’astrologia i la
numerologia? Biblioteca Serra i
Moret, 20 h.
MALGRAT DE MAR
HORA DEL CONTE
La postal. Biblioteca La
Cooperativa, 18 h.
SANTA SUSANNA
HORA DEL CONTE:
El Nadal d’en Pere Perot.
Biblioteca Vall d’Alfatà, 18 h.
PALAFOLLS
VISITA DELS PATGES REIALS
Escola Mas Prats, 10 h.
CANTATA DE NADAL
Escola les Ferreries, durant tot el
matí.
CALELLA
TERTÚLIES EN CATALÀ amb el
llibre L’arbre de Judes.
Biblioteca Can Salvador de la
Plaça, 10 h.
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MARESME
MÚSICA EN DIRECTE, centre
comercial de la ciutat, 17.30 h.
PROJECCIÓ dels documentals
resum 2009-2011. Festa cloenda
2016 i Les Preses i la Serra del
Corb. Local de Calella-Marxa,
20.15 h.
CINECLUB: Silenci.
Sala Mozart, 21 h.
DIA 22
PINEDA DE MAR
ZAMBOMBA SOLIDÀRIA, plaça
del Barri del Carme, 17 h.
CAGA TIÓ, Plaça Nova, 18 h.
ARRIBADA DE LA LLUM DE LA
PAU I XOCOLATADA.
Plaça Catalunya, 18.30 h.
CONCERT DE NADAL, local de
l’Associació Canviem, 19.30 h.
MALGRAT DE MAR
TALLER DE CUINA per a la
mainada. Farcim galets de Nadal
Peixateries Velles, 11 h.
TALLER DE NADAL per a la
mainada. Plaça J. A. Clavé, 17 h.
SANTA SUSANNA
CONCERT DE NADAL, Local
Social, 18 h.
PALAFOLLS
37È FESTIVAL CLUB PATÍ
PALAFOLLS, Palauet, 18 h.
CALELLA
PRESÈNCIA DEL PARE NOEL.
Al Local Social de l’Associació
Gent del Barri de Pequín, 10 h.
TORNEIG SOLIDARI DE
FUTBOL. Camp de futbol de
Mar, 10 h.
ACTIVITATS DIVERSES, al
centre comercial de la ciutat,
durant tot el dia.
TRADICIONAL CONCERT DE
NADAL, de sardanes i música de
cobla, amb la Cobla Montgrins
Sala Mozart, 20 h.
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DIA 23
PINEDA DE MAR
CONCERT DE NADAL, de la
Coral Pinedenca. Parròquia Sant
Joan de Poblenou, 12.45 h.

CAGATIÓ MONUMENTAL
dedicat a la mainada, 18 h.

CONCERT DE NADAL, de la
Coral Pinedenca. Església de
Santa Maria de Pineda, 18 h.

DIA 25
PINEDA DE MAR
MISSA DE NADAL:
Capella de les Creus (10 h),
Església Parroquial de Santa
Maria (11 h)

CONCERT DE NADAL. Amb
Quartet Mèlt. Auditori, 18 h.
MALGRAT DE MAR
MÚSICA ALS COMERÇOS
I AL CARRER, als comerços
associats, 11 h.
CONCERT del Combo de la
Contrapunt. Plaça J.A.Clavé, 13 h.
ESCUDELLA SOLIDÀRIA.
Peixateries Velles, 10 h.
3 HORES TRAIL RUNNING,
Bosc de Santa Rita, 8 h.
TEATRE: L’ESTRELLA DE
NADAL.
Centre Cultural, 18 h.
CALELLA
ACTIVITATS DIVERSES, al
centre comercial de la ciutat,
durant tot el dia.
QUINA DE NADAL
Sala polivalent de la Fàbrica
Llobet, 17 h.
TARDA DE NADALES
Sala Mozart, 19 h.

MISSA DEL GALL
Església Parroquial, 00 h.

CALELLA
22A GRAN BANYADA
NADALENCA. Platja, 12 h.
CONCERT DE NADALES, Capella
de Sant Quirze i Santa Julita, 20 h.
DIA 26
MALGRAT DE MAR
TEATRE. L’estrella de Nadal.
Centre Cultural, 19 h.
EL QUINTO de Nadal, Pavelló
Municipal, 18.30 h.
TORDERA
MÚSICA: Fabulós Txaikovski,
Teatre Clavé, 19.30 h.
PALAFOLLS
CONCERT DE SANT ESTEVE.
Teatre de Palafolls, 12 h.
CALELLA
ARRIBADA DELS PATGES de
S.M. els Reis d’Orient; es dirigiran
a l’Escola Pia, 11 h.
GRAN ZONA LÚDICA INFANTIL
I INFLABLES, 11 h.

DIA 24
PINEDA DE MAR
MISSA DEL GALL: Capella de
les Creus (22 h), Església Sant
Joan Baptista de Poblenou (23 h)
i Església Parroquial de Santa
Maria (00 h)

REPRESENTACIÓ DELS
PASTORETS: L’estel de Natzaret,
Teatre Orfeó Calellenc, 19 h.

MALGRAT DE MAR
VINE A CONÈIXER EL
CAGANER. Carrers del centre,
11 h.

DIA 27
PINEDA DE MAR
TARDA DE JOCS. Biblioteca
Serra i Moret, 18 h.

CALELLA
CAGATIÓ
Mercat municipal, 11 h

REPRESENTACIÓ:
Els Pastorets de Pineda.
Sala Gran del CCR, 19 h.

QUINA DE NADAL.
Fàbrica Llobet, 17 h.

MALGRAT DE MAR
VIDEO GAME PARTY
Centre Cívic, tot el dia.
PARC DE NADAL a Malgrat
Nord. Av. Mediterrània, 10.30 a
13.30 h.
TRENET per a la Mainada.
Plaça Església, 17.30 h.
PALAFOLLS
JUGA JUGA DE NADAL
(A l’Escola Mas Prats)
Desembre: 27,28,29,30
Gener 2,3 i 4
CALELLA
CINECLUB: Foxtrot.
Sala Mozart, 21 h.

DIA 28
PINEDA DE MAR
TARDA DE JOCS DE TAULA
Centre Cívic Poblenou, 16 h.

DIA 31
PINEDA DE MAR
FESTA DE CAP D’ANY
Plaça Catalunya, 23.30 h.

CENAFORUM. Local de l’Ass.
Canviem, 20 h.

MALGRAT DE MAR
L’HOME DELS NASSOS
Plaça de l’Església, 11 h.

MALGRAT DE MAR
VIDEO GAME PARTY
Centre Cívic, 10 h.
CORREPINTXOS INFERNAL
Plaça Pau Casals, 20 h.

CALELLA
SORTIDA DE LA CERCAVILA
amb carrossa de l’Home dels
Nassos. Carrer Església amb
Rierany dels Frares, 18 h.

CONCERT COMIAT
20è Aniversari Colla Diables
Ratpenats Infernals, amb Tapeo
Sound System i Slum DJ’s, Pavelló
Municipal, 23 h.

FESTA POPULAR DE
CAP D’ANY
Plaça de l’Ajuntament, 23.30 h.

CALELLA
MINIDISCO
Mercat Municipal, 18 h.

DIA 1
PINEDA DE MAR
BANYADA DE CAP D’ANY
Platja dels Pescadors, 12 h.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
¿Quién eres, Charlie? Biblioteca
Can Salvador de la Plaça, 19 h.
DIA 29
PINEDA DE MAR
ARRIBADA DEL PATGE REIAL
Masia Rafart, 12 h.
REPRESENTACIÓ:
Els Pastorets de Pineda.
Sala Gran del CCR, 18 h.
MALGRAT DE MAR
DRIFTING amb karts a pedals.
Pl. Catalunya, 17.30 h.
2A SANT SILVESTRE malgratenca.
Peixateries Velles, 17.30 h.
TEATRE: Fum, fum, fum. Centre
Cultural, 22 h.
SANTA SUSANNA
RECOLLIDA DE CARTES a càrrec
del Patge Reial. Plaça Catalunya,
11-14 h.
CALELLA
CONCERT D’ANY NOU, valsos i
nadales. Sala Mozart, 21 h.
REPRESENTACIÓ DELS
PASTORETS: L’estel de Natzaret.
Teatre Orfeó Calellenc, 18.30 h.
DIA 30
PINEDA DE MAR
ARRIBADA DEL PATGE REIAL.
Pl. Biblioteca, 11 h.
AUDICIÓ DE SARDANES
Plaça de Catalunya, 12 h.
REPRESENTACIÓ:
Els Pastorets de Pineda.
Sala Gran del CCR, 18 h.
MALGRAT DE MAR
TEATRE: Fum, fum, fum. Centre
Cultural, 18 h.
SANTA SUSANNA
PESSEBRE VIVENT
Masia de Can Ratés, 18 h.

GENER

CALELLA
REPRESENTACIÓ dels Pastorets.
Teatre Orfeó Calellenc, 19 h.
DIA 2
MALGRAT DE MAR
PATGE REIAL
Plaça Maristany, 11-13 h.
DIA 4
PINEDA DE MAR
TALLER CREATIU: Fanalet de Reis.
Biblioteca Serra i Moret, 18 h.
SANTA SUSANNA
ESPECTACLE FAMILIAR: Pomelo,
un elefant rosa amb els ulls molt
oberts. Biblioteca Vall d’Alfatà.
CALELLA
RECOLLIDA DE CARTES dels
Patges dels Reis d’Orient. Pati de
la Biblioteca Can Salvador de la
Plaça, 19 h.
DIA 5
PINEDA DE MAR
CAVALCADA DE REIS, 17.30 h.
ADORACIÓ DELS REIS MAGS
d’Orient al Pessebre. Plaça Nova
(18 h), Pl. De les Creus (18.45 h),
Pl. Del Carme (19.30 h).
MALGRAT DE MAR
CAVALCADA DE REIS
SANTA SUSANNA
TALLER DE FANALETS
Vall d’Alfatà, 10 i 12 h.
CAVALCADA dels Reis Mags
d’Orient. Plaça Catalunya, 19.30 h.
CALELLA
ARRIBADA DE S.M ELS REIS
D’ORIENT i inici de la cavalcada.
Riera Capaspre, 18 h.
DIA 6
PINEDA DE MAR
REPRESENTACIÓ:
Els Pastorets de Pineda. Sala
Gran del CCR, 18 h.
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ECONOMIA LOCAL

Fenie Energia arriba a Blanes Inauguren
PortaLloret
dro Álvarez. Aquesta empresa comercialitza electricitat i gas 100%
verda i ofereix assessorament i
estudi energètic gratuït als seus
clients per tal d’ optimitzar el subministrament i oferir tarifes ajustades al consum, fomentant un estalvi a la factura. També ofereixen
el servei d’ instal·lació de punts de
recàrrega per a vehicles elèctrics.
Fenie Energia promou l’eficiència energètica optimitzant la
il·luminació de la nostra llar, eliminant l’energia reactiva i promou
l’autoconsum, produint i consumint la propia energia.
Logo Fenie Energia

BLANES

La companyia Fenie Energia

acaba d’obrir una oficina a Blanes,
amb el professional del sector Pe-

Els podeu trobar al carrer Josep Tarradellas, 3 de Blanes o al
carrer Dr. Fleming, 11 de Tossa de
Mar. Més informació a:
www.fenieenergia.es. yy

‘Menja tant com vulguis’

Terrassa de La Casa a l’avinguda Vila de Madrid de Blanes

LLORET DE MAR

Logo El Bosc

L‘alcalde de Lloret de Mar,
Jaume Dulsat i el president del
Grup Bon Preu, Joan Font, varen
inaugurar PortaLloret, que s‘ha
convertit en el centre comercial
més gran de Lloret de Mar i de la
Costa Brava.

Per Jaume Dulsat “és un gran
projecte per a Lloret de Mar. La
construcció del centre comercial
ha permès dotar de moltes millores el barri de Puigventós i, en general, l’entrada a Lloret de Mar per
la carretera C-63 a més d‘ampliar
l’oferta comercial de municipi”.

El Bosc

www.elbosc.cat

LLORET DE MAR

«Nova Lloret i Bon Preu són
els propietaris d‘aquest
nou centre comercial que
té més de 35.000 m2»

BLANES

El Restaurant La Casa acaba
d’obrir les seves portes al veïnat
d’Els Pins de Blanes. Ofereixen
una carta de cuina casolana molt
variada. Podeu trobar-hi varietat
de carns, peixos, pasta, tapes i,
per només 10,50 €, podeu menjar
sense límit, pagant només la beguda a part. El seu horari d’obertura és de 12 de migdia a 11 de la
nit cada dia, excepte els dilluns.
També disposen d’un servei de
menjar per emportar i ofereixen
ara un descompte del 20% en
aquest servei. Podeu trobar-los
a l’avinguda Vila de Madrid, 28.
Telèfon 603 259 345. yy

Moment de tallar la cinta del nou centre. Foto M.A. Comas

El Bosc es un centre de suport
familiar on acullen nens i nenes
des dels sis mesos fins als cinc
anys. És una mena d’escola que
engloba tota l’etapa infantil que,
de fet, és la més important, ja que
és quan els infants s’han de fer
forts i estables. Ofereixen, entre
d’altres serveis: ràtios inferiors a
les que marca Ensenyament; una
metodologia basada en el joc i en
la llibertat de moviments; cuina
pròpia i ecològica; flexibilitat en
horaris i preus; trobades i xerrades familiars; ioga per a embarassades i nadons…
El Bosc: c. Costa Carbonell, 16
(Fenals) Lloret de Mar. Tel. 685 88
37 77 www.elbosc.cat yy

Nova Lloret i Bon Preu són
els propietaris d‘aquest nou
centre comercial que té més de
35.000m2 distribuïts en dues
plantes i 920 aparcaments. Es troba ubicat en una de les entrades
principals de Lloret de Mar per
la carretera C-63. La fase d‘obres
ha tingut una durada de 18 mesos
i ha permès desenvolupar el Pla
Especial de Sant Quirze amb millores d‘enllumenat, vialitat, zona
verda i la creació d‘un parc infantil en aquesta zona.

Exteriors de PortaLloret. Foto M.A. Comas

Bon Preu ha realitzat una inversió de 17 milions d‘euros en la
construcció del nou supermercat
Esclat, que es troba ubicat a la
planta baixa del centre comercial i que té 4.150m2. L‘equip del
nou establiment està format per
77 persones.
Worten, empresa de referència
en el sector d‘electrodomèstics i
electrònica, es troba també situat a
la planta baixa i és la segona botiga
de la companyia a les comarques
de Girona. Disposa de 486 m2 i ha
suposat un inversió de 590.000€.
Hi treballen 19 persones.
També hi ha una botiga de joguines DRIM.

«La fase d‘obres ha tingut
una durada de 18 mesos i
ha permès desenvolupar
el Pla Especial de Sant
Quirze»
La segona fase en comercialització per QUICK EXPANSIÓN,
que se situa a la planta superior, té
prevista la seva posada en marxa
per a la primavera del 2019, completant aixi la totalitat de l’oferta
d’aquest centre comercial.
Porta Lloret està situat a l’avinguda de les Alegries s/n. yy
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Farmàcies de guàrdia

PUNTS DE DISTRIBUCIÓ DE LA MARINA
BLANES

BLANES
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1

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

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

Adreces i telèfons
FARMÀCIA ADELL
C. Muralla, 36
Tel. 972 330 491
FARMÀCIA 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
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1

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

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

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

Desembre

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 JOAQUIM DABAN MASSANA (ARXIVER MUNICIPAL DE LLORET DE MAR)

“El document més antic que conserva l’Arxiu de
Lloret és un pergamí de l’any 1001”
ALMUDENA MONTAÑO INDIA

El municipi de Lloret de Mar
compta amb un dels arxius municipals més importants de Catalunya. No només pels valuosos
documents que s’hi custodien,
sinó també pels delicats processos
que fan servir per conservar-los i,
sobretot, per tenir un arxiu documental administratiu capdavanter, que gestiona minuciosament
tot el material que generen els
departaments de l’Ajuntament.
Joaquim Daban és, des de l’any
1992, l’arxiver municipal de Lloret de Mar i ha fet una aposta
important per la digitalització de
tots els documents i la seva difusió per tal que arribin a tots els
ciutadans.
Quants documents conserveu a
l’Arxiu?
Milions de documents! De fons
públic i particular. Tenim 250.000
registres d’expedients, cadascun
dels quals té molts documents de
diverses tipologies: papers, pergamins, fotografies, CD, vídeos,
cartes nàutiques i imatges en plaques de vidre, entre molts altres.
A banda de conservar els documents i digitalitzar-los, una feina
molt important és esbrinar qui
apareix a les imatges.
Com ho feu?
Hem creat el grup d’Amics de
l’Arxiu, format per una quarantena de persones jubilades del
poble, que es reuneix a l’Arxiu
cada divendres d’11 a 12h. Els
projectem imatges antigues de
Lloret en diapositives, ells identifiquen les persones que hi surten i la informació l’afegim als
arxius. Des de fa 10 anys ja han
identificat a milers de persones.
Fan una gran feina, però també
s’ho passen molt bé. Alguns esperen impacients que arribi el
divendres per arreglar-se, reunir-se amb els seus companys i
desxifrar fotografies.
Quin és el document més antic
que preserveu?

30.300 consultes que vam tenir,
el 91,5% van ser virtuals i només
el 8,5% presencials.
Quina ha sigut la sol·licitud més
curiosa que heu tingut?
Un dia em van trucar de Madrid
per dir-me que havien vist als
inventaris de la web que teníem
una partitura del xotis La Mariposa indiscreta, de Raquel Meller,
que ens havia arribat a través del
fons de la Societat Coral Unió
Lloretenca. Era un admirador de
Meller que volia una còpia i la va
trobar gràcies a que nosaltres publiquem a la web tot el que tenim.

Joaquim Daban als arxius de Lloret de Mar, que allotgen milions de documents. Foto: Almudena Montaño

Un pergamí de l’any 1001 signat
pel comte Ramon Borrell. És el
de la formació i delimitació del
terme municipal de Lloret de
Mar, en el qual el segrega del
terme de Maçanet.
I el més important?
Això depèn molt de l’interès de
cada persona. Els medievalistes
pensaran que el document més
curiós és el pergamí de 1472,
signat per la reina María, que
defensava els lloretencs. Als qui
els agradi els temes audiovisuals,
diran que el més interessant és un
vídeo de 1914 de la Festa Major de
Lloret, on es veu el ball de plaça, la
processó de Santa Cristina i, fins i
tot, un temporal. Als amants del
mar, els encanten les filmacions
sota l’aigua de Lloret que conservem del doctor Adler. També
tenim fons dels anys 40 i 50, que
mostren el Lloret d’aquella època,
com vestien els seus habitants...
Les pel·lícules tenen un encant
especial, perquè apropen molt a
l’època i als seus personatges.
Com es conserven els documents
en paper?
Tenim dipòsits climatitzats amb
humidificadors i aire condicionat,
que mantenen una temperatu-

El document més antic data de l’any 1001. Foto: A. Montaño

ra estable de 18 ºC i una humitat
relativa constant d’entre el 40 i el
60%. S’han d’evitar les oscil·lacions, que és el que els perjudica. I
l’ambient no pot ser ni molt humit
ni massa sec. Les fotografies demanen temperatures més baixes
per aturar el procés químic i evitar que quedin grogues. Les cintes
de vídeo tenen una altra problemàtica i és que majoritàriament
tenen una vida d’uns 25 anys, després desapareixen. Així que s’han
de digitalitzar ràpidament, si es
volen conservar les imatges.

Qui acostuma a consultar l’Arxiu?
La majoria de les consultes són
dels mateixos treballadors de
l’Ajuntament, que necessiten
conèixer els antecedents per resoldre expedients administratius.
També hi ha particulars que ens
demanen l’expedient d’obra de
casa seva, perquè volen fer reformes i necessiten saber on estan les
parets mestres o els endolls...Conservem tots els expedients d’obres
des de 1850. Hi ha persones que
consulten documentació històrica
per fer treballs d’investigació.

Quin tipus de documents particulars rebeu?
Són de famílies i entitats que tenen un fons històric documental
important, però que no poden
conservar-los en bones condicions i corren el perill que desapareguin. L’evolució de Lloret al
llarg dels segles es pot consultar
aquí. Quan arriba una donació
particular, la dipositem a la sala
que anomenem “moll de descàrrega”, on es valora i es classifica.
Després tot s’ha de digitalitzar,
tant el material en paper com les
cintes de vídeo. Tenim un departament audiovisual que s’encarrega de passar a digital qualsevol
format que arribi de vídeo i àudio.

Quantes consultes rebeu a l’any a
través de la web?
Anualment tenim més de 30.000
consultes anuals per la xarxa.
Han superat les nostres expectatives. La majoria són consultes històriques; algunes persones volen
saber què va passar a Lloret el dia
que va néixer i d’altres consulten
fotografies antigues que tenim digitalitzades i se les descarreguen.
Des de quan es pot consultar la
informació de forma virtual?
Des de l’any 2009. Aquell any, de
les prop de 9.000 consultes que
vam tenir, el 67% van ser presencials i el 33% virtuals. Ara ha
canviat tot! L’any passat, de les

La Marina passa els arxius audiovisuals a digitals. Foto: A. Montaño
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Quines activitats de difusió porteu a terme?
Organitzem visites guiades amb
les escoles i instituts, exposicions, fem presentacions de llibres
i revistes, i som molt actius a les
xarxes socials. Un cop a l’any
també publiquem un butlletí que
resumeix les accions que portem a
terme i el fons que ens arriba.
Quin és el cicle de vida dels documents administratius?
Tota la documentació que neix
a les oficines de l’Ajuntament ha
d’acabar conservada en un arxiu.
Neix a les oficines i durant els tres
primers anys és un document actiu de consulta periòdica. Després
són semiactius, perquè es consulten més esporàdicament, ja que
el 90% dels expedients ja estan
tancats. Llavors els documents es
traslladen als arxius de les oficines.
Quan passen sis o set anys, es passen als arxius administratius. Per
evitar l’excés de documents i la
seva duplicitat, la llei permet eliminar alguns documents.
Quins es poden eliminar?
La Generalitat aprova periòdicament les taules d’eliminació de
documents. Per exemple, es pot
eliminar l’expedient d’un gual
sempre i quan la informació estigui en un registre de guals. I també podem fer propostes d’eliminació justificades a la Generalitat. yy

Els Amics de l’Arxiu daten les imatges antigues. Foto: A. Montaño

