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PRESSUPOSTOS 2019
L’Ajuntament de Lloret de Mar ha aprovat per
aquest any un pressupost de 70 MEUR amb
8,5 milions d’inversions reals. Blanes ha començat l’exercici amb el pressupost prorrogat perquè el govern no va aconseguir prou
suports per tirar endavant la seva proposta.

URBANISME - Pàg. 12

AMPLIACIONS IL·LEGALS
Un jutjat allibera el càmping Blanc d’Eivissa de Blanes de la multa d’1,3 MEUR
per l‘ampliació il·legal. La decisió coincideix amb el final del termini donat per
buidar els terrenys ocupats sense permís als dos càmpings implicats.

M&I Experience a Lloret de Mar. Lloret Convention Bureau

Lloret de Mar aprofita els mesos d’hivern per presentar les novetats de la temporada turística 2019. Enguany s’analitzarà la presència i mobilitat de turistes sobre una destinació a través de les seves connexions
mòbils. També es treballarà per convertir les oficines de turisme en oficines digitals. Paral·lelament continuen les reunions i promocions a diverses destinacions. Més informació a les pàgines 3, 9, 10 i 20.

Teatre de la Costa Brava Sud

El judici de l’1-O
L’actualitat judicial d’aquest primer trimestre del 2019 queda
centrada a Madrid, i més concretament als polítics i responsables
de l’ANC i Òmnium Cultural
empresonats des de fa més d’un
any per haver organitzat un referèndum per decidir quin camí
volien seguir els catalans a nivell
polític. Estan acusats de rebel·lió
i sedició. Les defenses, però, volen que es converteixi en un judici a l’Estat espanyol. Pàg. 8

Kids From Mars actuaran a Blanes el 16 de febrer. Foto TCBS

El judici es farà al Tribunal Suprem. Foto ACN

Lloret i Blanes segueixen sumant esforços per elaborar una programació teatral única entre els dos escenaris, amb un 75% d’espectacles professionals i la resta d’entitats locals. Bruno Oro, Toti Soler, Jordi Merca
i Mercè Arànega, són només alguns dels actors i actrius que passaran
pel Teatre de la Costa Brava Sud 2019. Pàg. 15
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L’Editorial
Planificant el 2019
Ha arribat el temps de fer els pressupostos municipals
marcats per la proximitat de les properes eleccions municipals del maig vinent.

Suspensió de llicències a la
Costa Brava

Fer pressupost és també un balanç del que ha passat i redirigir l’orientació que es pretén per al poble. Per això no
és gaire bo que no es puguin aprovar uns pressupostos per
causa de les discrepàncies dels regidors, com és el cas d’algunes poblacions de la nostra àrea.
No estar d’acord en l’essencial -en què s’han de gastar
els diners- suposa que no es pot consensuar uns objectius de poble.
En aquestes condicions, és poc probable que l’actuació del
consistori ajudi a superar les mancances d’una població.
Tan de bo que les properes eleccions aportessin majories
suficients que permetin als guanyadors aplicar polítiques
coherents i aprovar pressupostos per aconseguir els objectius que l’equip guanyador hagi proposat a la ciutadania.
La convenient pluralitat política no hauria de ser un element paralitzador. yy
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Mapa de la Costa Brava i al fons, Agustí Serra. Foto ACN
COMARQUES DE GIRONA

No hi haurà noves llicències
per construir a primera línia de
mar a la Costa Brava durant un
any. La Comissió d’Urbanisme de
Girona, reunida en sessió extraordinària, ha aprovat una primera
moratòria que abasta 1.120 hectàrees de la franja de 500 metres
del litoral gironí on s’hi podrien
construir milers d’habitatges.

«La mesura inclou
43 sectors de sòl
urbanitzable on s’hi
podrien construir més de
3.000 habitatges i 850
hectàrees classificades
com a sòl urbà»

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

Queden exclosos d’aquesta
mesura, però, aquells projectes
que ja compten amb la llicència

d’obres municipal. “Si hi ha llicència d’obres atorgada no es pot aturar, excepte que l’Ajuntament decideixi replantejar-la”, ha explicat
el secretari general d’Hàbitat Urbà
i Territori, Agustí Serra. Això suposa que la moratòria no paralitza
obres d’urbanització o de construcció que ja estiguin autoritzades en aquests sectors afectats.

també donar llum verda aleshores a una segona moratòria més
àmplia, i no només restringida a
la primera línia de mar.

La moratòria és, tant per a
la tramitació d’instruments de
planejament i gestió com per
a la concessió de les llicències,
una competència municipal. Es
tracta d’una primera mesura de
“caràcter preventiu” mentre el
Departament de Territori i Sostenibilitat treballa en el nou Pla
director urbanístic (PDU) de revisió de sòls sostenibles. Segons
ha anunciat Serra, preveuen que
la comissió del 13 de febrer aprovi l’avançament d’aquest pla i

La mesura inclou 43 sectors
de sòl urbanitzable (270 hectàrees
on s’hi podrien construir més de
3.000 habitatges) i 850 hectàrees
classificades com a sòl urbà, actualment sense edificar i ubicats,
majoritàriament, amb pendents
superiors al 20%. El litoral gironí
compta amb 22 municipis. Serra
ha afirmat que la moratòria respon a la voluntat “d’impedir que
tirin endavant projectes que puguin tenir una afectació molt greu
mentre es treballa en el PDU”. yy

«Queden exclosos els
projectes que ja compten
amb la llicència d‘obres
municipal»

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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Les dades de connectivitat mòbil al servei del
sector turístic de Lloret de Mar
LLORET DE MAR

l’estada mitjana i patrons de comportament dels usuaris en intervals de 30 minuts, per a cadascuna de les zones i les diferents
nacionalitats dels usuaris. Tota
aquesta informació es recopila de
manera agregada i anònima, garantint completament la privacitat dels usuaris.

Orange, al costat de Mabrian Technologies i la destinació
turística Lloret de Mar, porten
a terme el projecte de presència
i mobilitat de turistes sobre una
destinació a través de les seves
connexions mòbils.

«S’identificaran les hores
punta, així com l’estada
mitjana i patrons de
comportament dels usuaris
en intervals de 30 minuts»
Pràcticament el 100% dels turistes que ens visiten utilitzen un
dispositiu mòbil amb connectivitat GSM durant les seves vacances, una cosa que s’ha potenciat
en l’últim any gràcies als nous
acords de roaming per als països
europeus. Els dispositius mòbils
emeten 4 milions de dades noves
al minut, que són registrats per
les antenes de les companyies de
telecomunicacions i aporten una
informació molt valuosa a prop
de la presència, localització i mobilitat dels usuaris.

Pràcticament tots els visitants utilitzen telèfon mòbil. Foto Aj. Lloret

La incorporació de la solució
Flux Vision d’Orange, que proporciona les dades de connectivitat mòbil, juntament amb l’anàlisi
multivariable que realitza Mabrian
Technologies a través de la seva
plataforma d’intel·ligència turística, permetrà als gestors turístics
de Lloret de Mar identificar d’una
manera més precisa la presència
d’usuaris per nacionalitats, així

com els seus patrons de moviment
i pernoctació quan es troben en
el seu territori, i comparar aquestes dades amb períodes anteriors.
Aquesta anàlisi millorarà significativament la capacitat de monitoritzar la quantitat real de visitants i
residents presents en la destinació,
facilitant el control i la gestió de la
pressió humana en els diferents espais turístics oferts a Lloret de Mar.

Per a això, entre Orange i els
gestors turístics de Lloret de Mar
s’han designat diferents zones
d’anàlisi, en funció de la ubicació
de les antenes de la companyia, i
l’interès turístic de cada zona, per
acotar la informació recollida i
permetre identificar dinàmiques
al llarg de les diferents hores del
dia. D’aquesta manera, s’identificaran les hores punta, així com

Per la seva banda, Mabrian
Technologies aportarà la seva experiència en l’estructuració, anàlisi i presentació de dades, per
convertir-los en una informació
accessible i usable d’una manera
senzilla i clara per part dels gestors de Lloret de Mar. Afegirà
aquesta capa de dades als que ja
estan analitzant per a la destinació a través de la seva plataforma:
interessos, percepcions i nivells
de satisfacció a través de l’anàlisi
d’interaccions en Xarxes Socials
i portals d’opinió, preus hotelers
a través d’OTA’s i la despesa en
destinació a través de targetes
MasterCard.
La presentació d’aquesta
nova iniciativa s’ha fet a FITUR
de Madrid. yy
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Lloret aprova un pressupost de 70 MEUR
LLORET DE MAR

Segons Fuertes, “la principal font
d’ingressos del poble està tocada
de mort”.

El pressupost 2019 de l’Ajuntament de Lloret de Mar preveu
56.727.830 euros en despeses
corrents i 8.575.211 euros en inversions reals.

Segons el portaveu del Millor,
“el govern és dictatorial. Com
que ja tenen 11 vots, no negocien
amb ningú. El balanç d’aquests
quatre anys es pot resumir amb
una paraula: incapacitat per tirar
el poble endavant”.

Pel que fa a les inversions, tres
milions provenen de la Generalitat i es destinaran al Centre de
Tractament de Residus; mig milió, provinent de Red.es, seran
per al projecte de conversió de
Lloret en una destinació turística intel·ligent; mig milió més
per al Pla operatiu de reconversió
turística, i una altra partida de
mig milió d’euros es destinarà als
pressupostos participats. Aquests
diners, en ser any electoral i en
coincidir amb els mesos on els
ciutadans trien les obres, no s’utilitzaran fins el 2020.

«El pressupost s’ha aprovat
amb els 12 vots del govern i
el regidor no adscrit»
Pel que fa al Pla operatiu de
turisme, per aquest 2019 preveu
millorar la zona de Sa Caleta, remodelar la plaça Pere Torrent i
inaugurar les pistes de tenis i pàdel, una obra que ha generat i genera un ampli debat entre govern
i oposició des que es va preveure
en el pressupost del 2018. El nou
equipament es fa al costat de la
piscina i inclou un aparcament
per a 225 places.
Una altra partida de 300.000
euros anirà destinada a millorar
les escoles de la ciutat. Per primera vegada, l’Ajuntament destina
48.000 euros a l’escola d’educació
especial Ventijol de Blanes.
La proposta presentada en el
ple ha rebut el suport del govern
(PDeCAT, ERC-Avancem i PSC) i
el regidor no adscrit Enric Martínez. El regidor d’En Lloret Sí, Se
Puede es va abstenir i la resta de
formacions, Millor, ICV-EUIA i
Cs, hi van votar en contra.

Jaume Dulsat i Albert Robert. Foto Yoyo

Segons Fuertes, si el pressupost 2019 és la continuïtat del
2018, “això vol dir més comerços
tancats, més prostitució al carrer
i més robatoris”.
Per Miguel Gracia d’ICVEUIA, “són uns pressupostos
antisocials. S’han oblidat de les
persones. Aquest govern no és
de fiar. El 2016 vam arribar a un
acord i moltes partides no s’han
executat: ampliació del cementiri civil, la planta de biomassa,
les alarmes silencioses als comerços...”

Sessió plenària de principis de gener. Foto Yoyo

GOVERN
Per l’alcalde Jaume Dulsat,
del PDeCAT “són els segons
pressupostos més importants
de la demarcació. Només són
més elevats els de Girona”. Dulsat destaca el caràcter social de
la proposta: “Són molt socials,
potencien la cultura, l’educació,
l’atenció a la gent gran o el servei
a les persones”.

«A finals del 2019,
l’endeutament serà
del 40%»
Per Albert Robert, responsable d’Hisenda: “A finals del 2019,
l’endeutament serà del 40% i el
pagament als proveïdors inferior
als 18 dies. L’Administració local
està ben gestionada i és solvent”.
Robert ha remarcat que es
compleixen les quatre regles de
la Llei fiscal: estabilitat, sosteni-

bilitat, control de la despesa i pagament a menys de 30 dies: “Són
els més socials dels darrers anys.
Austers, però molt ajustats”.
Per Jordi Orobitg d’ERCAvancem, “hi ha un projecte de
ciutat que es va desenvolupant
amb respecte per les polítiques
socials, se segueix apostant pels
pressupostos participats, el Pla
operatiu avança des del 2015,
Lloret serà un poble Smart city
gràcies a Red.es i s’han recollit
totes les demandes dels centres
educatius, ja siguin llars d’infants o escoles de Primària”.
Per Antonio Lorente del
PSC, “treballem pel futur del
poble deixant al marge els colors polítics. No hi ha obres faraòniques ni hipoteques de futur. Vàrem començar el mandat
amb un endeutament del 115% i
tancarem el 2018 amb un 39%”.
El regidor no adscrit, Enric

Martínez, també va votar a favor de la proposta, “perquè he
estat partícip de tots els pressupostos d’aquest mandat. Sempre
he defugit del no per el no”.
ABSTENCIÓ
Paulino Gracia de En Lloret
Sí, Se Puede, tot i ser molt crític
amb diversos aspectes del pressupost 2019 com ara la política
d’enllumenat públic, Lloret futur,
la partida de festes populars o la
manca de neteja viària, es va abstenir “perquè hi ha una important
inversió a les escoles. El que s’ha
demanat des dels centres i això ho
valoro especialment”.
VOTS EN CONTRA
El regidor del Millor, Marc
Fuertes, es preguntava quins
projectes turístics té el govern,
“no parlo de camins de ronda o
pistes de tennis i pàdel. Què fan
perquè la gent vingui a Lloret?”.

Terrenys on aniran les “comentades i debatudes” pistes de tennis i pàdel. Foto M.A. Comas

«L’oposició acusa el
govern de tenir com a
projecte de poble unes
pistes de pàdel i tennis»
Gracia va reclamar que els
diners de la taxa turística es dediquin a inspeccionar les ocupacions i els contractes dels hotels
o els Huts, ja siguin oficials o no,
“el seu únic projecte són les pistes de tennis i pàdel”.
Jaime Muzas de Cs va recordar que no han aprovat cap pressupost d’aquest mandat, “per nosaltres el tema dels pressupostos
sempre ha estat vetat, ja tenen el
suport d’altres formacions. De
les obres que ens presenten, 30 ja
estaven previstes l’anterior exercici. Cal una auditoria de recursos humans”.
El debat celebrat en un ple extraordinari el dimarts 8 de gener
va durar prop de dues hores. yy
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Blanes comença el 2019 amb el pressupost
municipal prorrogat
BLANES

La proposta del govern deñ
PSC de pressupost pel 2019 no ha
rebut els vots necessaris per tirar
endavant i, per tant, el consistori
ha començat l’any amb el pressupost de l’any passat prorrogat.
La proposta del govern socialista, amb 4 dels 21 regidors del
plenari, era de 49 MEUR.
Pel que fa a les inversions, només es mantenien els mínims indispensables, que estaven relacionats amb projectes subvencionats
per un costat amb 0,4 MEUR de la
Diputació de Girona, i per l’altre,
coberts a través de la taxa fixa de
clavegueram, que suma 0,5 MEUR.
Quan s’hagi fet la liquidació del pressupost municipal del
2018, de cara a finals d’aquest febrer, es revisarà la situació financera perquè d’aquesta manera el
nou equip de govern que es formi després de les eleccions del 26
de maig de 2019 tingui un marge
operatiu disponible.
Respecte les despeses, en el
capítol 1 de personal, es preve-

ien els increments ja previstos
d’1,5%, amb un total assignat de
14,9 MEUR.
Pel regidor d’Hisenda, Nicolás
Laguna, “no és una proposta política, és de funcionament i per evitar problemes al nou Ajuntament
sorgit de les eleccions del 26 de
maig. Començar a treballar sense un pressupost en vigor és molt
complicat. Jo ja ho vaig patir anys
enrere. La proposta és molt ajustada i sense hipoteques de futur”.

«La proposta del PSC era
de 49 MEUR»
Quan es va aprovar el pressupost 2018, la vigília de Sant
Joan de l’any passat, el govern,
va rebre, entre d’altres, el suport d’ERC. Per tirar endavant
els números, els republicans van
posar 15 condicions. A l’hora de
negociar el nou pressupost, ERC
no va ni seure amb Nicolás Laguna “perquè només s’han complert dos dels 15 compromisos”.
Segons el portaveu d’ERC, Àngel Canosa, “no hem anat a les
reunions perquè el PSC no vol

complir els acords. No anem en
contra del responsable d’Hisenda, que ha treballat molt dur sis
mesos per intentar tirar el pressupost 2019 endavant”.
Tampoc van aprovar els números presentats al ple de desembre ICV-EUiA, Batega i CS.
Per Sergio Atalaya de Cs, “esteu molt allunyats de la realitat
del poble. No sou conscients de
les necessitats del poble. Blanes
ha d’avançar i el govern no ho fa”.
Dolors Rubio d’ICV-EUiA va
reclamar, una vegada més, la tarifació social, “la política de joventut és nefasta i cal millorar en
temes socials”. Pel que fa als drets
dels treballadors, “han recuperat
el que van perdre fa uns anys”.

«Els 9 vots a favor no van
ser suficients davant dels
10 en contra»
La CUP es va abstenir després
de negociar millores bàsicament
socials. Segons Joan Rota, portaveu de la CUP, “l’acció social es

Els 9 vots favorables no van ser suficients per tirar la proposta endavant. Foto Yoyo

consolida. No és el nostre pressupost, però hi ha coses bones i
obrim fronts que anaven coixos”.
A part del PSC, també van
votar a favor de la proposta el
PDeCAT i el PP. Els 9 vots a favor, però, no van ser suficients
davant dels 10 en contra.
Joaquim Torrecillas, en el seu
darrer dia com a portaveu del
PDeCAT, exposava que “el Pla

de Govern 2015-2019, amb mancances, s’ha complert. És una
proposta per fer Blanes governable i no haver de patir els propers
mesos. Quan van deixar el govern ja van dir que no posaríem
pals a les rodes”.
Salvador Tordera del PP destacava les millores socials i la
recuperació de drets per part del
personal de la casa. yy
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Comiat amb regal i missatge
BLANES

Joaquim Torrecillas ha deixat
el plenari de Blanes després de
més d’11 anys, regalant al poble un
quadre. Es tracta d’una obra d’art
de l’artista local Quim Serrano dedicada a la música (Pizzicato).
Joaquim Torrecillas va aprofitar el significat del quadre per
demanar als polítics de Blanes
que facin un canvi de ritme, “de la
crítica destructiva que hi ha hagut
tradicionalment a la vila, s’hauria
de passar a la crítica constructiva”.
A l’hora d’anar a votar, Torrecillas va proposar que, “els ciutadans
haurien de poder donar un vot positiu a un partit, i un de negatiu a
un altre. Així, les diverses opcions
anirien sumant o restant suports”.
De la seva estada a l’Ajuntament

va destacar ”haver parlat, negociat
i governat amb el PSC”, i tenir una
espina clavada, “no haver governat
amb ICV-EUIA. “Mai no heu volgut governar amb nosaltres, però
ho hauríem pogut fer per Blanes”.
Torrecillas marxa per raons
professionals, “m’han ofert formar
part de l’equip d’advocats que portarà el judici laboral esportiu amb
la quantitat econòmica més alta
que fins ara s’ha tractat a l’Estat espanyol. És una oportunitat única”.
Torrecillas va entrar de molt
jove en el món de la política. Dels
seus inicis va recordar el paper
de Jaume Sagrera i de Josep Trias,
que el va portar a l’Ajuntament ara
fa pràcticament 12 anys. Després
dels resultats electorals de fa gairabé quatre anys, CIU va aconseguir

quatre regidors i va ser la tercera
força més votada, Torrecillas ja va
anunciar que no repetiria com a
cap de cartell aquest 2019.
Segons l’exregidor, “ni marxo,
ni deserto. Entrar com a regidor
en un poble de 40.000 habitants
no és fàcil. Marxar, encara menys”.
Abans de deixar el plenari, va
rebre la Font Gòtica de mans de
l’alcalde Mario Ros, màxim guardó de la vila, i el reconeixement
polític i personal de tots els membres del plenari.
Molts dels regidors que van
intervenir van parlar de Torrecillas com “l’amic Quim” i van
destacar el seu tracte cordial amb
tothom “malgrat les diferències
polítiques”. yy

Torrecillas lliura a l’alcalde el quadre de Serrano Bou. Foto Yoyo

Servei d’Atenció Integral LGBTI a Lloret de Mar
LLORET DE MAR

La directora general d’Igualtat,
Mireia Mata, ha signat l’acord del
Servei d’Atenció Integral a les diversitat sexuals i de gènere (SAI)
amb l’Ajuntament de Lloret de Mar.
El Servei d’Atenció Integral
(SAI) és un servei que es troba ubicat físicament a la primera planta de
la Biblioteca Municipal, juntament
amb el Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD), i ofereix assessorament jurídic, assessorament
psicològic, informació personalitzada i un espai de sensibilització pel
col·lectiu LGBTI.

Representants de totes les parts implicades en l’acord. Foto M.A. Comas

Mònica Cunill, regidora de la
Dona, ha explicat que, “és important remarcar que les polítiques

públiques LGBTI no van dirigides
exclusivament a unes persones en
concret, sinó a tota la societat: el
problema no és l’homosexualitat
i la transsexualitat/transgèneres,
sinó l’homofòbia i la transfòbia”.
En aquest sentit, des de la regidoria de la Dona s’han preparat uns
díptics informatius del servei SAI i
també es realitzaran campanyes de
sensibilització i prevenció.
Jordi Sais, regidor d’Acció de
Govern, ha destacat que “és la voluntat d’aquesta administració
d’impulsar polítiques en favor de
les persones LGBTI perquè puguin viure una vida plena sense
que l’orientació sexual o la identitat
de gènere hagin de comportar impediments de cap tipus”.

La directora d’Igualtat, Mireia
Matas, ha tancat l’acte explicant que
“treballem per la igualtat i pensem
que per fer-ho realment cal fer-ho
des de la igualtat territorial; hem
de garantir que tots tenim els mateixos drets i prestació de serveis i
per això és primordial la col·laboració amb el món local”. I ha afegit: “Aquest servei té dues portes:
una porta d’entrada amb els serveis
d’informació, d’atenció i denúncia,
si cal, i una porta de sortida que és
tot el programa de sensibilització i
formació que fem a entitats, escoles, ajuntaments, per posar en valor
la diversitat”.
Actualment hi ha 60 punts de
SAI per tot el territori català i s’espera arribar a un centenar. yy

Campanya d’Identificació i Cens de Gats i Gossos
BLANES

L’Ajuntament de Blanes i el
Consell Comarcal de la Selva han
fet durant aquest mes de gener una
Campanya d’Identificació i Cens
adreçada als propietaris i propietàries de gats i gossos. Durant tot el mes,
tant la implantació del xip com l’alta
censal han estat totalment gratuïtes.
Fora d’aquest període cal pagar
les corresponents taxes per fer l’alta
censal, que a l’Ajuntament de Blanes significa un cost de 9,08 € pels
gossos i gats, i de 51,23 € pels gossos perillosos. A finals de 2018, hi
havia censats a Blanes uns 800 gats
i gossos, i el què es tractava era de

promoure una tinença responsable
dels animals de companyia.
Per poder beneficiar-se de la
campanya era indispensable que
els gossos i gats residissin a Blanes. A partir d’aquí, calia concertar
hora trucant per telèfon a qualsevol dels centres col·laboradors.
En accedir a col·laborar, els
centres veterinaris s’han compromès a dur a terme la identificació
de la mascota, així com a omplir
el formulari d’alta sense que signifiqui cap cost per als propietaris.
L’Ajuntament de Blanes i el Consell
Comarcal de la Selva han facilitat

els xips i els talonaris de registre
als veterinaris que s’han adherit a
la campanya, i un cop finalitzada la
campanya procediran a fer efectiu
el registre de les mascotes al cens.
L’objectiu de la campanya,
doncs, ha estat facilitar als propietaris la identificació i registre de
les seves mascotes perquè, en cas
que es perdin, és molt més fàcil
localitzar els seus amos i que els
gats i gossos puguin retornar amb
ells. L’any 2017 el servei comarcal
de recollida de gossos perduts i/o
abandonats (CAAS) va gestionar
la recollida de 145 animals a Blanes
(144 gossos i 1 gat) yy

Lectura del xip en un gos. Foto Aj. Blanes
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La Fundació ASPRONIS i l’Ajuntament replanten
arbres a PortaLloret
LLORET DE MAR

Es tracta d’un acte simbòlic
entre la Fundació ASPRONIS i
l’Ajuntament de Lloret de Mar
que s’emmarca en el 50 aniversari
de la Fundació. L’alcalde de Lloret, Jaume Dulsat, i els regidors
Jordi Orobitg i Cristian Fernández, juntament amb el director
general de la Fundació ASPRONIS, Francesc Durà, el coordinador de jardineria, Juan Antonio
Miranda i personal del seu equip,
han replantat una sèrie d’arbres
acompanyats de persones ateses
al Servei de Teràpia Ocupacional d’ASPRONIS. El consistori
lloretenc ha fet palès així el seu
compromís amb la cura del medi
ambient i la inserció de col·lectius vulnerables, enguany que la
Fundació ASPRONIS celebra 50
anys d’història.

«Els arbres que s’han
replantat estan afectats
per la remodelació de
la zona de la piscina
municipal»
Els arbres que s’han replantat,
una trentena en total, estan afec-

tats per la remodelació de la zona
de la piscina municipal, on s’amplia la zona d’aparcament.
La Fundació ASPRONIS
compta amb un equip de jardineria que s’ocupa del manteniment de zones verdes de Lloret de
Mar des de l’any 1998. Des d’aleshores, la Fundació ha mantingut
aquest contracte, el qual s’ha ampliat progressivament tant en personal -passant de 3 treballadors
als 10 actuals-, així com de superfície: als inicis, els espais verds
eren mantenir eren d’un 20% del
municipi aproximadament i en
l’actualitat són el 65% de zones
verdes, així com alguns espais escolars i altres d’esport i lleure.
L’equip de jardineria forma
part dels serveis externs del Centre Especial de Treball (CET) de
la Fundació ASPRONIS, juntament amb senyalització viària i
manteniment de parcs infantils i
de salut i de mobiliari urbà. Al
CET, hi treballen 110 persones
amb discapacitat intel·lectual, 10
amb discapacitat física, i 60 professionals especialitzats. Aquests
serveis són coneguts entre la

població com “El Vilar”, nom de
la Fundació fins fa dos anys en
què les Fundacions ASPRONIS
i EL VILAR es van fusionar: El
Vilar es va dissoldre, i tots els
serveis van passar a pertànyer a
la Fundació ASPRONIS. L’entitat celebra enguany els 50 anys
d’història des de la seva creació.
Té com a missió acompanyar les
persones -més de 400- a fer
realitat el seu projecte de vida
mitjançant serveis i suports, tot
garantint-ne la qualitat de vida,
i per fer-ho possible disposa
d’una plantilla de 330 persones,
un terç de les quals tenen discapacitat intel·lectual.

«La Fundació ASPRONIS
s’ocupa del manteniment
de zones verdes de Lloret
de Mar des de l’any 1998»
ASPRONIS ofereix també suport a la inserció en empreses de
la comarca de la Selva o al nord
del Maresme, àrea d’influència
de l’entitat.
L’entitat ofereix fins a 12 recursos assistencials a la mida de

Xerrada de Xavier Sala-i-Martín

Xavier Sala-i-Martín a Lloret de Mar. Foto Yoyo
LLORET DE MAR

El Teatre de Lloret es va omplir de gom a gom per escoltar
a l’economista català Xavier Sala-i-Martín, catedràtic d’Economia a la Universitat de Columbia
(NY) que va oferir una classe magistral en el marc del cicle “Desenvolupa’t”, que organitza la
secció de Promoció Econòmica
de l’Ajuntament de Lloret de Mar,
amb l’objectiu d’apropar el coneixement a la ciutadania sobre
temes d’interès general com són

l’economia, el mercat de treball,
la innovació o la formació.
Sota el títol “Com vèncer els
principals reptes de futur. Innovació factor humà, turisme
i transformació digital”, explicà com la revolució tecnològica
afectarà el nostre futur, i per tant
els llocs de treball i l’economia
en general, i exposà la seva visió
respecte a com afrontar-ho. Les
gairebé 400 localitats disponibles
feia dies que estaven exhaurides.

Per Jordi Orobitg, regidor de
Promoció Econòmica, “a banda
de la seva trajectòria com a economista pensem que el seu coneixement especialitzat en temes
referents a competitivitat a l’era de
l’evolució digital ofereix una visió
rellevant per als reptes del futur”.
A la primera edició del cicle
“Desenvolupa’t”, on va participar
l’economista Santiago Niño-Becerra, es va tractar de globalització i
els seus efectes sobre l’economia. yy

Replantació simbòlica del 50è aniversari. Foto M.A. Comas

les necessitats de suport individuals: residencials, centre de
dia, domiciliaris, ocupacionals,
esport, lleure, entre d’altres. En
els darrers any també oferta el
servei privat d’atenció domicili-

ària a tota la ciutadania en casos
de convalescència, dependència
o discapacitat que requereixin
suports per a la vida diària, ja
sigui higiene, cures, acompanyaments, neteja, etc. yy
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“El judici de l’1-O és vergonyós”
Entrevista a Marcel Mauri, vicepresident d’Òmnium Cultural
LLORET DE MAR

Òmnium Cultural, una entitat
amb 57 anys d’història, té 135.000
socis i pràcticament 50 seus. Fins
ara hi havia la delegació de la Selva.
Donada la importància de Blanes,
Lloret i Tossa, s’ha decidit crear la
delegació de la Selva marítima.

«És un judici a la
democràcia. El sobiranisme
no ha de demanar perdó
perquè sempre s’ha portat
de manera exemplar»
L’acte es va fer al Teatre de
Lloret amb la presència de Mar-

cel Mauri, vicepresident de l’entitat, “tradicionalment, quan
s’inaugurava una nova seu, sempre hi anava el president d’Òmnium. Des de fa 15 mesos això no
és possible perquè en Jordi Cuixart està empresonat”.
Marcel Mauri va explicar com
afronta Òmnium Cultural el judici a Jordi Cuixart per l’1-O i com
es troba el president de l’entitat,
empresonat des de fa 15 mesos,
“és un judici a la democràcia. El
sobiranisme no ha de demanar
perdó perquè sempre s’ha portat
de manera exemplar. La violència
i la repressió ha estat de l’Estat espanyol. Aquests darrers dies fins i

tot s’han detingut alcaldes sense
ordre judicial”. Pel que fa a l’estat
d’ànim de Jordi Cuixart, “està fort.
Per ell és un honor representar la
societat civil en aquest judici. Defensarà els drets i les llibertats dels
ciutadans i denunciarà les mancances de l’Estat espanyol”.
Segons Mauri, “es jutja a tots
aquells que es van mobilitzar l’1
d’octubre. Es voti el que es voti,
estan en perill els drets dels ciutadans. Aquest judici és vergonyós”.
Segons Mauri, la gent ha de sortir al carrer, però sempre de manera “pacífica i cívica. El full de servei
de la societat civil és impecable”. yy

Final de l’acte. Foto M.A. Comas

Jo acuso: ens quedem a casa o plantem cara?
CATALUNYA

La campanya “Judici a la democràcia” coincidirà amb el macrojudici per l’1-O. Segons Marcel Mauri l’ambició és que hi hagi
“actes cada dia en algun lloc del
país” per explicar “que vivim en
una situació d’excepcionalitat” i
per desmuntar l’argumentació jurídica que hi ha darrere les acusacions als polítics presos i als altres
encausats.

«Òmnium Cultural vol
organitzar actes cada dia»

Presentació de la campanya Jo acuso. Foto ACN

Òmnium fa seva la idea que
davant un “judici polític” no s’ha
de sortir “a la defensiva”, sinó acu-

sant l’Estat d’actuar injustament.
“Ens quedarem a casa o plantarem
cara”?”, ha demanat Mauri.
La campanya d’Òmnium té
molts fronts i és la més ambiciosa que ha emprès mai, reconeixen des de l’entitat. A Catalunya,
les principals iniciatives són la
celebració de fins a mil “judicis
populars” (actes oberts amb experts en drets humans i dret per
explicar perquè “el judici és una
aberració jurídica i democràtica”); maratons de parades informatives arreu; l’edició i distribució gratuïta d’un diari mensual
sobre l’actualitat del judici; una
gran campanya de comunicació
(a l’espot, on hi participen per-

‘Dies que duraran anys’
BLANES

La sala d’actes de la Casa del
Poble de Blanes es va omplir de
públic per seguir la presentació
del llibre Dies que duraran anys,
del fotoperiodista Jordi Borràs. Es
tracta d’una narració visual que
inclou les imatges més impactants
i emotives del Procés o, tal com
ho descriu l’autor; “La tardor més
bèstia de les nostres vides’.
Se centra en els darrers mesos
del 2017 i arrenca al setembre,
quan es va aprovar al Parlament
de Catalunya la Llei de transitorietat jurídica que va permetre la
celebració del referèndum de l’1
d’octubre, i conclou amb l’exili i
empresonament d’alguns polítics
catalans després de l’aplicació
del 155. Abans, s’atura especialment en dates que van marcar la

història del país: el 20 de setembre i el 3 d’octubre.
L’exhaustiu treball periodístic
de Jordi Borràs al Parlament de
Catalunya, els centres de votació
de l’1 d’octubre i els moments viscuts arran de terra, a peu de carrer,
farceixen un llibre que ja està escrit
en imatges en moltes memòries vives, s’estigui a favor o en contra de
l’independentisme. A banda d’instantànies de Borràs, també n’hi ha
d’altres companys de professió com
Sergi Alcázar, Oriol Clavera, Ramón Costa, Sira Esclasans o Míriam Lázaro, entre d’altres.
Per acompanyar les imatges,
hi ha breus textos d’escriptors i
periodistes que narren en primera persona com van viure les
històriques jornades.

Una de les anècdotes que va
compartir Borràs amb el nombrós públic que omplia la Casa
del Poble corresponia al Referèndum de l’1 d’octubre, quan les
càrregues policials que s’estaven
patint en diferents seus electorals
ja eren públiques i notòries. Jordi
Borràs recorda que es va adreçar
a una àvia que tenia al seu costat, avisant-la que anés amb cura,
i ella li va contestar molt resolta:
“Nen, no et preocupis, que les
dents ja no són meves”.
L’acte es va haver de retardar mitja hora per la presència
en les proximitats de la Casa del
Poble del responsable dels GDR
del Bages que el passat 6 de desembre havia increpat i amenaçat Jordi Borràs durant un acte
a Girona. yy

Borràs signant exemplars. Foto Yoyo

sonalitats com Natza Farré, Txell
Bonet, Alguer Miquel, Jaume
Asens, Marina Llançana, Roger
Español, Ada Parellada, entre altres); manifestacions i accions de
denúncia “en els moments àlgids
del judici”; encartellada i bustiada a tot el país, entre altres.
En el front europeu, Òmnium
es proposa fer sentir a Europa la
veu dels encausats mentre duri
el judici, amb actes a la seu de
l’ONU a Ginebra o Brussel·les, al
cor de les institucions europees.
“Advocats internacionals faran
lobby”, indiquen des de l’entitat,
per pressionar a favor dels arguments contraris a la mateixa celebració del judici. yy
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Trobada de destinacions turístiques intel·ligents (DTI)
LLORET DE MAR

residents i una millor experiència
per als nostres visitants”.

Lloret de Mar ha participat a
Alcalá de Henares en la primera
trobada de destinacions turístiques intel·ligents (DTI) organitzada per Segittur.

La xarxa DTI es va constituir
el passat 11 d’octubre i depèn
del Ministeri i la Secretaria de
Turisme amb l’objectiu d’ajudar
les destinacions a avançar en la
transformació digital per aconseguir un model de gestió turística intel·ligent. Actualment la
integren 70 destinacions; de Catalunya, hi són presents Lloret de
Mar, Castelldefels i Salou.

Durant les sessions s’han intercanviat informació i experiències entre destinacions, s’ha
tractat la gestió i planificació de
destinacions intel·ligents, la metodologia DTI i s’ha dut a terme
un taller d’identificació dels reptes en la gestió dels DTI.

«La xarxa DTI depèn del
Ministeri i la Secretaria de
Turisme»

«Tres municipis catalans
participen en el projecte
DTI: Lloret de Mar,
Castelldefels i Salou»
Durant la trobada Segittur,
entitat dependent del Ministeri
d’Indústria, Comerç i Turisme
i responsable d’impulsar la innovació en el sector turístic espanyol, ha donat a conèixer als
gestors DTI la seva metodologia
i model de diagnòstic i planificació estratègica, així com la
forma d’adaptar-ho als contextos concrets de cada municipi.
A més, també s’han fet sessions
de networking per conèixer les

Trobada DTI. Foto Aj. Lloret

necessitats de cada ciutat, en les
quals els cinquanta-cinc participants, de quaranta-quatre destinacions (municipis, patronats,
diputacions), han pogut intercanviar informació i experiències sobre tecnologia turística.
Lloret de Mar es va incorporar al projecte DTI mitjançant l’elaboració de l’Informe de

Diagnosi i Pla d’Acció per a la
transformació de Lloret en destinació turística intel·ligent, que
Segittur va elaborar el setembre
de 2015.
Jaume Dulsat, alcalde de Lloret, explica que “també hem tingut l’oportunitat de parlar sobre
els projectes inclosos en la subvenció Red.es que s’han d’executar

a partir del 2019 i que, en el cas de
Lloret, ascendeixen a 3,2 milions
d’euros” I ha afegit: “Parlem de
projectes estratègics per convertir
Lloret en una destinació turística
intel·ligent i que es troben inclosos dins del Pla de reconversió
turística de Lloret de Mar”, remarcant que “esdevenir una ciutat intel·ligent ofereix una millor
qualitat de vida per als nostres

Recentment Lloret també ha
participat com a ponent a la jornada «Smart tourism: les ciutats
intel·ligents i el desenvolupament
econòmic del turisme» de la Càtedra de Telefònica de la Universitat de Barcelona, i, a Madrid,
en una sessió de grups d’experts
vacacionals juntament amb altres
grans destinacions turístiques
com Calvià, Benidorm, San Bartolomé de Tirajana i Torremolinos, amb l’objectiu de crear un
observatori digital de les destinacions turístiques (DIGITUR). yy
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M&I Experience
complet programa d’activitats
repartit per diferents indrets del
territori amb l’objectiu de crear
dinàmiques i sessions de treball
que possibilitessin el networking
entre els gairebé setanta professionals participants, que tenien
com a nexe l’afició al golf.

gairebé 70 professionals del sector
del turisme de reunions europeu.

En el cas de Lloret de Mar, el
Lloret Convention Bureau va ser
l’encarregat de coordinar per a
l’esdeveniment un sopar amb temàtica indiana al restaurant Sant
Pere del Bosc. L’àpat es va complementar amb un taller de daiquiri -còctel d’arrels lloretenques-, un photocall amb atrezzo
i la participació dels gegants indians de Lloret de Mar i d’actors caracteritzats, que van dinamitzar
la vetllada i van donar a conèixer
el llegat indià de Lloret.

L’esdeveniment, amb seu a
l’Hotel Camiral de Caldes de
Malavella, va comptar amb un

Part dels assistents a l’esdeveniment es van tornar a desplaçar a
Lloret de Mar per dur a terme una

Festa indiana a Sant Pere del Bosc. Foto Lloret Convention Bureau
LLORET DE MAR

Lloret de Mar ha acollit dues
de les activitats del primer M&I
Experience celebrat a la demarcació de Girona. L’esdeveniment va
comptar amb la participació de

visita guiada als Jardins de Santa
Clotilde i conèixer les possibilitats
que ofereix l’espai per a l’organització d’esdeveniments.
En paraules de Montse Belisario, directora del Lloret Convention Bureau, “tot i que el Lloret
Convention Bureau ja havia participat com a assistent en esdeveniments M&I Forums, la relació es
va intensificar arran de la participació d’un dels seus responsables
en un viatge de familiarització
organitzat a través del Projecte
OGL que tenim en marxa amb el
Girona City Convention Bureau
i Reunions entre volcans d’Olot.
Amb l’èxit d’aquesta primera edició del M&I Experience s’ha consolidat la seva aposta pel territori i
el fet d’acollir novament un esdeveniment M&I Experience aquest
2019 demostra que a Lloret de
Mar tenim una oferta específica
àmplia i professional que ens permet fidelitzar agències i organit-

zadors d’esdeveniments un cop ja
ens han conegut”.
Wordlwide Events, impulsor dels esdeveniments M&I, és
el principal organitzador europeu de workshops al sector del
turisme de reunions i, arran de
la candidatura presentada pel
Costa Brava Girona Convention
Bureau del Patronat de Turisme
Costa Brava Girona i els convention bureaux locals de Girona i
Lloret de Mar, aposta per continuar celebrant esdeveniments
a la demarcació de Girona en el
decurs de 2019. Així, Worldwide
Events ja ha confirmat la celebració del M&I Experience TOUR
de MICE, que tindrà lloc del 3 al
6 d’octubre amb la participació de
professionals europeus del sector
MICE que comparteixin l’afició
pel ciclisme. En aquesta ocasió la
seu de l’esdeveniment es repartirà
entre Lloret de Mar, Platja d’Aro i
Caldes de Malavella. yy

Promoció al mercat francès
LLORET DE MAR

El Lloret Convention Bureau
ha participat en un roadshow organitzat per l’agència francesa
PARTANCE a les ciutats de Lió,
Nantes i Bordeus amb l’objectiu
de promocionar l’oferta MICE de
la destinació en aquest mercat internacional de proximitat. Ha estat la primera acció promocional
d’aquest 2019.
Durant tres dies, l’entitat s’ha
desplaçat a les diferents ciutats
franceses on ha participat en unes
sessions de treball amb professionals organitzadors d’esdeveniments de cada ciutat. En total, han
estat una quarantena els professi-

onals francesos que s’han entrevistat amb el Lloret Convention
Bureau en unes trobades que han
combinat una presentació de la
destinació amb una experiència
gastronòmica relacionada amb els
diferents territoris.
A les trobades també hi participaven representants d’altres empreses especialitzades en turisme
de reunions de França, Espanya,
Marràqueix, Suïssa i Portugal com
el Suisse Convention Bureau, el
Parc Asterix Conventions & Seminaires o Ilunion Hotels.
Aquesta ha estat la primera
acció promocional del Lloret Con-

vention Bureau del 2019 iniciant
així el pla d’accions previst per a
enguany, que se centrarà en tres
mercats estratègics: el públic nacional, França i el Regne Unit.
En paraules de Montse Belisario, directora del Lloret Convention Bureau: ”La imatge que hi ha
actualment a França de Lloret de
Mar com a destinació turística està
molt lligada a la part més vacacional per la qual cosa participar en
accions promocionals com aquest
roadshow ens permet explicar la
nostra oferta especialitzada en el
producte MICE als professionals
d’aquest sector i enfortir el nostre
posicionament de marca allà”. yy

Acció promocional a França. Foto Lloret Convention Bureau

Lloret de Mar i Blanes a Fitur 2019
MADRID

Els municipis de Lloret de Mar,
Blanes, Roses i Figueres, conjuntament amb el Patronat de Turisme
Costa Brava Girona de la Diputació de Girona, han presentat als
visitants de Fitur l’oferta turística
global de la destinació, així com
les novetats en productes i serveis
turístics per a la temporada 2019.

Fitur 2019. Foto Patronat de Turisme Costa Brava

La Costa Brava i el Pirineu
de Girona, han estat la destinació
convidada a la primera edició de
Mindful Travel amb la seva oferta
de salut i benestar. En aquest espai
específic es van concentrar les tendències nacionals i internacionals
que aglutinen el turisme conscient

i transformador: una nova forma
de fer turisme que millora tant la
vida del turista com la vida de la
destinació i de la població.
Fins al tercer trimestre del
2018, els viatgers de la resta de
l’Estat han fet més de 4 milions de
viatges amb destinació a Catalunya, un 5,2 % menys que durant el
mateix període de 2017. Malgrat el
descens, els resultats en ingressos
i despesa han millorat respecte a
exercicis anteriors. El turista espanyol ha gastat un 1,5 % més per
persona i viatge.
Per comunitats autònomes,
els turistes procedents d’Aragó,

amb un 18,5 %, són els que més
visiten Catalunya, seguits pels
de la comunitat de Madrid, amb
un 16 % i el País Basc i València,
ambdós amb un 10,3 %.
Segons l’Observatori del
Treball i Model Productiu de
la Generalitat de Catalunya, els
turistes espanyols que arriben a
Catalunya ho fan principalment
per carretera, un 55,1 %; seguit
per l’avió, un 22,9 %; pel tren, un
15,4 %, i, finalment, en autobús,
en un 5,6 %. Entre les principals
motivacions del seu viatge es
troba l’oci en període de vacances, la visita a amics i familiars i
els viatges professionals. yy
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Carreteres perilloses

SOCIETAT

Festa del Traginer
El veïnat de les Alegries de Lloret de Mar ha acollit, com cada
mes de gener, la Festa del Traginer. Enguany els encarregats
de representar la llegenda del
Traginer ha estat el grup de te-

atre Jubil, del Casal Municipal
de la Gent Gran. També hi va
haver: xocolatada, missa, sardanes... Per tancar la jornada es
van sortejar els tradicionals lots
de la terra. yy

Una creu i un ram de flors a la carretera de Blanes a Lloret. Foto Yoyo
SELVA - MARESME

Catalunya té 2.195 km de carreteres amb risc alt o molt alt d’accident greu o mortal.
El risc de patir un accident en
una carretera convencional (amb
un sol carril per sentit) és 4 vegades superior que a les autovies o
autopistes.
Entre els 10 trams amb més
concentració d’accidents
del
2015-17 hi ha la carretera de Tordera a Blanes (GI-600) i la de Mal-

grat a Lloret, passant per Blanes
(GI-682). Totes dues, d’un sol carril per a cada sentit de circulació.
Per presentar els trams de
més risc i els trams amb major
concentració d’accidents, s’han
tingut en compte els trams que
compleixen 3 requisits: tenen una
IMD (Intensitat Mitjana Diària
de trànsit) superior a 5.000 vehicles/dia*; almenys hi ha hagut un
accident amb morts o ferits greus
en els últims dos anys, i la seva
longitud és superior a 5 Km.

D’aquest filtratge s’obté una
selecció de 212 trams (3.287 km),
per on circula el 88% de la mobilitat total i on tenen lloc el 78%
dels accidents mortals i greus en
carretera de tot Catalunya.
Les motocicletes estan involucrades en el 43% dels accidents
amb morts i ferits greus en carretera però representen menys
del 5% de la mobilitat total. Els
accidents de moto han augmentat un 45% des del 2013. yy

Les sardanes són un dels ingredients de la festa. Foto M.A. Comas

Cooperació i Solidaritat
Coincidint amb la Quinzena per
la Pau 2019, l’ajuntament de Blanes ha atorgat un total de 25.000
euros a Projectes de Cooperació
i Solidaritat. Els projectes seleccionats han estat: Colònies d’estiu per a infants sahrauís a Blanes, “Vacances en Pau”, Acabar
la construcció d’aules escolars

(Togo), Operació del Nen Nadal, Camps Refugiats Sahrauís
(Togo i Túnez), Hort Sostenible
a Kuwonku (Gàmbia), Impulsar
dret a l’educació de 73 nois i noies (Anantapur, Índia) i l’Empoderament de la dona i restitució
dret a vida digna (Palacagüina,
Nicaragua). yy

Aproven millores a l’N-II
entre Tordera i Maçanet
SELVA - MARESME

El govern del PSOE tampoc
preveu acabar el desdoblament
de la N-II. L’Estat no té previsió de desdoblar el tram de la
N-II que connecta el Maresme
amb la Selva (Tordera-Maçanet
de la Selva) i, per això, ha aprovat millores de condicionament.
Aquesta actuació vol millorar les
característiques de la carretera en
un tram de 7,3 quilòmetres, amb

«Les actuacions milloraran
la carretera en un tram de
7,3 quilòmetres»
obres per rectificar revolts, remodelació d’interseccions existents i
l’adaptació de les vies i camins de
servei per garantir la permeabilitat transversal del traçat, així com
l’accés a diferents nuclis de població de l’entorn de la via. Es cons-

truiran dos nous viaductes i dues
obres de drenatge per a les rieres
de Valldemaria i la Torderola.
112 MEUR per a tot Catalunya
Aquestes obres se sumen a un
paquet per valor de 85 MEUR que
el Consell de Ministres ha aprovat
per a les quatre demarcacions. Entre elles, destaquen obres de condicionament i millora de diversos
punts de l’N-260 a la demarcació
de Girona (20,7 MEUR), obres a
l’N-340 a la demarcació de Barcelona amb el límit amb Tarragona

«El Consell de Ministres
va aprovar una inversió
de 112 milions d’euros
per millores a diferents
carreteres»

Tram de la N-II que es millorarà, però no es desdoblarà. Foto Yoyo

i també entre Castellet i la Gornal, Olèrdola i Cervelló (24,71
MEUR), a l’A-2 i l’N-II a Lleida
amb el límit amb Osca i d’altres
punts de la demarcació (per valor
de 25,7 MEUR) o a la demarcació
de Tarragona a l’A7 i l’N-340 per
14,2 MEUR. yy

Les diferents ONGs van explicar els seus projectes. Foto Aj. Blanes
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Blanes recorda les víctimes de l’holocaust
BLANES

L’ONU va escollir el 27 de
gener perquè es commemorés el
Dia Internacional en Memòria de
les Víctimes de l’Holocaust amb
motiu que aquell dia va tenir lloc
l’alliberament del camp d’extermini nazi d’Auschwitz-Birkenau
(1940-1945). L’Ajuntament de
Blanes va aprovar amb la unanimitat de les vuit forces polítiques
que composen l’arc plenari una
moció per declarar Blanes ciutat
compromesa amb la difusió de la
memòria històrica i l’holocaust.
Aquest 26 i 27 de gener s’han
organitzat diversos actes per recordar les víctimes: la presentació d’un llibre, una xerrada sobre
nazisme i franquisme i un acte
institucional.
La Sala de Plens de l’Ajuntament de Blanes allotjà la presentació del llibre Las siete cajas a càrrec de la seva autora,
Dory Sontheimer, acompanyada

d’Eduardo Martín de Pozuelo,
coordinador de l’Àrea Informativa de Terrorisme al diari La Vanguardia. Dory Sontheimer va
néixer a Barcelona i va ser educada com a catòlica en l’Espanya
de Franco sense saber la veritable
història de la seva família.
Quan va morir la seva mare,
l’autora –que llavors tenia 56
anys- va descobrir a l’altell de
casa seva les set caixes que donen
títol al llibre, i que amagaven una
identitat i un passat tant desconeguts per a ella com dramàtics.
Ordenant aquesta memòria en
forma de fotografies, cartes, passaports i altres documents, Sontheimer va reconstruir les seves
veritables arrels, que l’han dut
durant 12 anys a recórrer mig
món: Alemanya, Israel, Estats
Units, Canadà i Txèquia.
Va ser així com, seguint les
petjades dels seus ancestres, va

saber que la seva família es va
aixoplugar a Barcelona fugint
del nazisme.
Per la seva banda, el periodista Eduardo Martín de Pozuelo
coneix de manera molt fidedigna
els lligams del franquisme amb
el nazisme. L’any 2005 va iniciar
una via d’investigació periodística basada en l’estudi de documents secrets desclassificats per
les administracions dels Estats
Units i la Gran Bretanya, principalment, i quatre anys més tard
va rebre el Premi Internacional
de la Fundació Raoul Wallenberg
per desvetllar la relació real i desconeguda del franquisme i l’holocaust mitjançant documents
secrets que va trobar a Londres.
El 2012, va publicar El Franquisme, còmplice de l’holocaust,
un assaig que entrava en la línia
del seu anterior treball, Els secrets del franquisme.

Dory Sontheimer a Tel Aviv amb el seu llibre

Els actes organitzats a Blanes
amb motiu del Dia Internacional
en Memòria de les Víctimes de
l’Holocaust van culminar, coincidint justament amb la jornada
commemorativa que s’escau el 27
de gener, amb un acte institucional
centrat en la lectura d’un manifest.

El contingut del manifest el
van protagonitzar diversos joves
que, amb les seves intervencions,
van donar veu simbòlicament a
alguns dels col·lectius perseguits
pel règim nazi per les seves creences religioses, polítiques, sexuals o d’origen ètnic. yy

Ocupacions il·legals: embolica que fa fort
compliment al decret que ordenava el cessament de l’activitat
i l’ús urbanístic del càmping.
Per fer-ho, s’havien de precintar les instal·lacions i posar un
tancament que separés el sector
legitimat administrativament,
complint, alhora, a la sentència
judicial de desembre del 2009.
Després de la negativa, la policia va comprovar que totes les
portes d’accés estaven tancades i
va comunicar al treballador que
la seva actitud podia ser constitutiva d’un delicte de desobediència greu a l’autoritat.
Policia Local i Brigades a les portes del Blanc d’Eivissa. Foto Aj. Blanes
BLANES

Hi ha una dita popular que diu
“embolica que fa fort”, expressió
que serveix per a indicar que una
situació es complica encara més
del que ho estava. Això, és més o
menys el que està passant amb les
ocupacions il·legals de dos càmpings de Blanes. Aquests darreres
dies s’han viscut diversos capítols
que ni molt menys seran els últims.
LA MULTA
Un jutjat allibera el càmping
Blanc d’Eivissa de Blanes de la
multa d’1,3 MEUR per l’ampliació il·legal. La resolució marca que
han passat els sis mesos de temps
que tenia l‘Ajuntament per reclamar els 1,3 MEUR als propietaris
de l’establiment. Tot i així, el jutge ha donat quinze dies al govern
local per tornar a iniciar un expedient sancionador al càmping i

d’aquesta manera exigir una altra
vegada a l’establiment la multa
corresponent; un tràmit, aquest,
que el consistori blanenc, assegura que ja ha començat.
EUiA-ICV i Batega per Blanes van convocar una roda de
premsa per denunciar els fets i no
descarten demanar responsabilitats polítiques per no haver fet
els tràmits necessaris per cobrar
els diners, “creiem que s’ha actuat
amb desídia en aquest assumpte,
bé per falta de voluntat política o
per altres interessos”.

premsa, “inaudit i sospitós” que
el PSC hagi evitat cobrar aquesta
multa i reclama “depurar responsabilitats”.
PRECINTES
El càmping Blanc d’Eivissa ha
impedit l’entrada a la Policia Local
per tancar la part ampliada il·legalment. L’juntament de Blanes havia
organitzat un operatiu el dimecres
23 de gener per tancar la part ampliada il·legalment del càmping.

Cs Blanes també ha exigeix al
govern que recorri immediatament la sanció d’1,3 milions d’euros imposada a un càmping i que
ha deixat caducar.

Dues dotacions de la Policia
Local, brigades municipals i un
tècnic d‘Urbanisme es van personar a les instal·lacions però un
treballador, després de consultar
amb els propietaris el requeriment
policial, els va denegar l’accés.

El portaveu municipal, Sergio
Atalaya considera en una nota de

L’objectiu de l’actuació, segons l’Ajuntament, era donar

L’endemà dijous, es va repetir
l’operatiu al Càmping Bellaterra.
La diferència respecte el dia anterior va ser que la comitiva municipal va ser rebuda per un representant legal dels propietaris, així com
per treballadors de l’establiment.
Tots ells es van reunir a les oficines
de recepció, on es va comunicar a
l’inspector en cap de la Policia Lo-

cal, Joan Garcia, que des del seu
punt de vista el procés quedava
aturat perquè el dia anterior havien presentat un recurs i sol·licitud
de mesures cautelars contra l’ordre
d’execució al Jutjat Contenciós Administratiu de Girona.
Els representants del càmping entenien que, d’aquesta manera, havia de quedar en suspens
l’ordre d’execució. Tanmateix,
s’ha informat que des de la direcció del càmping ja fa uns dies es
va instal·lar una cinta d’abalisament que acota tota la zona afectada, i que durant aquests mesos
el càmping es troba tancat i sense
exercir cap tipus d’activitat.
Després de consultar-ho als
serveis jurídics de l’Ajuntament,
aquests han determinat que no
era així, és a dir: que el recurs
del càmping no aturava l’aplicació del que s’ordena al decret. Per
poder accedir a l’interior, caldrà
una ordre judicial. yy

Comitiva municipal davant del Càmping Bellaterra. Foto Aj. Blanes
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Concentració de suport a les Dos milions d’usuaris
dones andaluses
BLANES

Blanes ha donat suport a les
dones andaluses amb una concentració, l’única que s’ha fet a
comarques gironines. La mobilització convocada a nivell estatal es
va fer el dimarts 15 de gener.

xins de les dones. La reacció de
les dones pel que està passant a
Andalusia ha generat solidaritat
arreu. Prop de 300 municipis
hauran fet concentracions”.

Finalment s’ha emplaçat a
tothom a seguir lluitant contra el
masclisme, en aquest cas, el proper 8 de març, Dia Internacional
de la Dona. yy

A Blanes, la concentració s’ha
fet davant l’Ajuntament convocada sota el lema “Els nostres drets
no es negocien. Cap pas enrere”,
i ha comptat amb el suport de la
major part de grups polítics.
La convocatòria ha inclòs la
lectura d’un manifest feminista
a càrrec de la regidora Marian
Anguita, representant a Blanes
del “Moviment Democràtic de
Dones”. Abans, la regidora ha
remarcat que actualment s’està
vivint un moment crític polític
i social. En referència al pacte
a què s’ha arribat al Parlament
d’Andalusia, “ha quedat molt
clar que les dones han sortit al
carrer cada cop amb més força,
en les concentracions contra la
violència de gènere o contra les
agressions de grups masclistes
com “la Manada” i altres bot-

Terminal de Vilobí el mes d’agost passat. Foto ACN
VILOBÍ D’ONYAR

L’aeroport de Vilobí supera els
dos milions de passatgers el 2018.
En total hi han passat 2.019.876
persones, que representa un 3,8%
més que les que van trepitjar la
terminal gironina durant el 2017.
L’augment de turistes durant
els mesos d’estiu ha permès que
l’aeroport pugui superar la barrera dels dos milions, una fita que
no s’aconseguia des del 2014.

Una de les participants a la concentració. Foto Yoyo

Durant el mes de desembre
fins a 37.306 turistes van utilitzar
les instal·lacions de Vilobí d’Onyar,

fet que representa un 12,5% menys
que el desembre de 2017. De fet,
durant els mesos de la temporada
d’hivern el nombre de passatgers
ha estat menor que el 2017.
Pel que fa a les aerolínies,
Ryanair segueix dominant com a
companyia que més persones ha
transportat a l’aeroport gironí durant el mes de desembre. De fet, va
transportar un 87% de tots els passatgers durant el mes de desembre
(32.678 persones). Transàvia i Jet2
no han programat cap operació
des de l’aeroport de Girona durant
el darrer mes de l’any. yy
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Vox aterra a Blanes amb
polèmica
BLANES

LLORET DE MAR

Junts per Lloret entrega els
premis Orgull Lloretenc.
L’Associació Cultural Xino-Xano i l’Associació Casa de
Cúllar van ser els premiats en la
categoria col·lectiva, i el restaurant El Trull i el restaurant Natsumi ho van ser en la categoria
empresarial.

Enfrontaments entre antifeixistes i simpatitzants de Vox que
volien instal·lar una taula informativa a Blanes.
Una seixantena de manifestants antifeixistes es van enfrontar amb diversos simpatitzants
de Vox el diumenge, 12 de gener
a Blanes. Tot plegat va passar pels
volts de dos quarts d‘onze del
matí, quan quatre membres del
partit d’ultradreta volien muntar
una carpa informativa. Els antifeixistes, però, els estaven esperant en el punt que l‘Ajuntament
havia facilitat a Vox per evitar que
instal·lessin la carpa. Aleshores es
van produir empentes i enfrontaments verbals fins que els Mossos
van fer acte de presència per separar-los. Els simpatitzants del
partit van poder muntar la taula
informativa uns metres més avall,
protegida per un cordó policial
entre els crits dels antifeixistes.

Orgull Lloretenc

També van ser honorats, en la
categoria individual, els exalcaldes Jordi Martínez i Planas, Joan
Domènech i Moner, Xavier Crespo i Llobet i Romà Codina i Ma-

seras, així com les dues primeres
dones regidores a l’ajuntament
de Lloret de Mar, Maria Carmen
Bausili i Russinyol i Maria Cabañas i Salamero.
L’alcalde de Lloret i candidat a
l’alcaldia de Junts per Lloret, Jaume Dulsat, va destacar que “és un
reconeixement que teníem moltes
ganes de donar. Hi ha molta gent
que treballa molt per Lloret i no
únicament des de l’ajuntament,
sinó també des de l’associacionisme i l’empresa privada, i aquests
premis són una bona manera
d’agrair tot aquest esforç”. yy

Topada inicial entre els dos bàndols. Foto Yoyo

Durant tot el matí i fins passada la una del migdia la carpa va
rebre simpatitzants de la formació en un ambient de tensió que
va obligar als Mossos a mantenir
el cordó policial fins que es va
desmuntar la carpa.

Va ser al final de l’acte quan
la tensió va anar en augment amb
enfrontaments verbals entre els
dos bàndols. L’Ajuntament podria sancionar Vox perquè no tenien permís per vendre cap tipus
de producte. yy

Presentació en societat

Foto de grup. M.A. Comas

Rodríguez Pacios
no repetirà
LLORET DE MAR

Francisco Rodríguez Pacios va
arribar a l’ajuntament de Lloret el
2011 i quatre anys més tard encapçalava la llista d’ICV-EUiA aconseguint dos regidors. Aquest 2019,
però, ha anunciat que no repetirà,
tot i que no abandonarà la lluita
política i social.
Presentació multitudinària a Casa Saladrigas. Foto Yoyo
BLANES

La Casa Saladrigas de Blanes
ha acollit el primer acte públic
de Mia Ametller com a cap de
llista de Junts per Blanes a les
municipals 2019.

«Ametller va comptar amb
l’escalf de l’exalcalde del
PSC Miquel Lupiáñez i de
l’excandidata i exregidora
d’ERC Conxita Boldú»
Mia Ametller ha sumat al
projecte que encapçala suports
d’exdirigents socialistes i d’ERC.
Ametller va comptar amb l’escalf de l’exalcalde del PSC Mi-

quel Lupiáñez i de l’excandidata i exregidora d’ERC Conxita
Boldú, així com dels exalcaldes
convergents Fèlix Bota, Ramon
Ramos i Josep Trias.
La cap de llista blanenca va
remarcar, després de la introducció per vídeo del president
Carles Puigdemont, i de les intervencions de l’alcaldessa de
Girona, Marta Madrenas, i de
la diputada al Congrés i alcaldable de Junts per Mataró, Míriam Nogueras, que “Blanes ha
de ser un municipi pioner amb
equipaments, infraestructures i
activitats. Hem de buscar oportunitats a nivell empresarial,
turístic, comercial, educatiu i

cultural. El nostre emplaçament
és envejable i n’hem de saber
treure més profit”.

En aquests últims 4 anys, recorda, “la política municipal s‘ha
mogut, com la del conjunt del
país, i hem aconseguit crear una
organització que aglutina a gent

d‘ICV, EUiA, Podem, Comuns i
independents, som, en definitiva,
l‘únic espai que uneix i creix amb
l‘objectiu de ser decisius a l‘hora
de governar aquesta ciutat i realitzar polítiques transformadores.
En aquestes circumstàncies, on
s‘està construint un espai polític
ampli i divers, i que requereix un
esforç suplementari per consolidar-lo, crec que el meu treball
polític s‘ha d‘encaminar, precisament, a la consolidació d‘aquest
espai i no a ser el candidat per a les
eleccions municipals de maig”. yy

«També van intervenir
Puigdemont (via vídeo),
Madrenas i Nogueras»
Ametller va relatar que fa el
pas de presentar-se perquè “l’u
d’octubre ho va canviar tot”, i que
allò que va passar aquell dia “ens
exigeix a tots prendre una posició més activa per aconseguir el
futur que anhelem, on puguem
viure amb democràcia i el dret a
decidir i el vot no siguin perseguits i atacats amb porres”. yy

Rodríguez Pacios, al centre de la imatge, en un ple municipal. Foto Yoyo
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Els teatres de Blanes i Lloret de Mar posen en
marxa la temporada 2019
Teatre de LLORET
Divendres, 15 de febrer - 21 h
KIDS FROM MARS
Presentació del seu primer EP
Teatre de BLANES
Dissabte, 16 de febrer - 21 h
El LLOP I LES 7 CABRETES
Titelles - Cia. Xip Xap
Teatre de BLANES
Diumenge, 17 de febrer - 17:30 h

Kassandra serà a Lloret el 3 de maig. Foto David Ruano
BLANES - LLORET DE MAR

Cinema, màgia, teatre i poesia
han obert aquest mes de gener la
programació 2019 del Teatre de la
Costa Brava Sud.
A Lloret de Mar s’ha pogut
veure la pel·lícula Les distàncies i
l’actuació de David Verdaguer amb
Dos Machos verdes Fritos. A Blanes, hi ha hagut màgia amb Fèlix
Brunet i la tornada als escenaris del
Grup de Teatre Xiroia de la mà de
Josep Alum i el B de Boesia. La programació, fins el mes de maig, presenta propostes per a totes les edats
i gustos tant al Teatre de Lloret com
al de Blanes:
LA MUJER QUE SABÍA LEER
Cineclub Adler.
Cicle Cinema i dona.
Temporada 2019.
Teatre de LLORET
Dijous, 31 de gener - 21 h

EL METGE DE LAMPEDUSA
Coproducció del Teatre Lliure i el
Festival Temporada Alta
Teatre de LLORET
Divendres, 01 de febrer - 21 h
SAFARI!
Teatre Cia. La Baldufa
Teatre de BLANES
Diumenge, 03 de febrer - 17.30 h
YO SOBREVIVÍ A LA EGB
Un espectacle de Jordi Merca
Teatre de BLANES
Diumenge, 10 de febrer - 19 h
THE LOVE WITCH
Cineclub Adler.
Cicle cinema i dona.
Temporada 2019.
Teatre de LLORET
Dijous, 14 de febrer - 21 h
ESCAPE ROOM
Arriska i Focus

UN ASUNTO DE FAMILIA
Cineclub Adler.
Teatre de LLORET
Dijous, 28 de febrer - 21 h
LA VERITAT
Premi de teatre Josep Ametller
Premis Recvll 2018
Cia. Punt i Seguit Teatre
Teatre de BLANES
Divendres, 08 de març - 21 h
SHIRLEY VALENTINE
Mola Produccions i Focus
Teatre de LLORET
Divendres, 08 de març - 21 h

Cia Pentina el Gat
Teatre de BLANES
Diumenge, 17 de març - 17:30 h
IMMORTAL amb Bruno Oro
Hause@Richman
Teatre de BLANES
Dissabte, 23 de març - 21 h
A LA RECERCA DEL DRAC
MÀGIC - Teatre
El que ma queda de teatre
Teatre de BLANES
Diumenge, 31 de març - 17:30 h
LA GITANA SHAKESPERIANA
María Sola Sola
Teatre de BLANES
Diumenge, 07 d‘abril - 19 h
VIATGE AL CENTRE
DE LA TERRA
Una versió lliure de la novel·la
de Jules Verne
Roseland Musical

Teatre de BLANES
Diumenge, 28 d‘abril - 19 h
KASSANDRA
Temporada Alta 2018 i Teatre
Nacional de Catalunya
Teatre de LLORET
Divendres, 03 de maig - 21 h
PETITA FESTA: TOTI SOLER I
GEMMA HUMET
Teatre de LLORET
Divendres, 17 de maig - 21 h
LAPÒNIA
Velvet Events
Teatre de BLANES
Dissabte, 18 de maig - 21 h
REBOTA REBOTA Y EN TU
CARA EXPLOTA
Una creació d’Agnés Mateus i
Quim Tarrida
Teatre de BLANES
Divendres, 31 de maig - 21 h yy

RECITAL DE POESIA, MÚSICA
I IMATGES
Cia. Associació Paraula de Poeta
Teatre de BLANES
Dissabte, 09 de març - 21 h
ENTRE DOS AGUAS
Cineclub Adler.
Teatre de LLORET
Dijous, 14 de març - 21 h
CORRE TRUFA!
Música, titelles i actors

Bruno Oro actuarà a Blanes el 23 de març

Condemnat a 22 anys i 3 mesos de presó per
violar un menor a Blanes
BLANES

L’Audiència de Girona ha condemnat a 22 anys i 3 mesos de presó l’acusat de violar repetidament
un menor de 15 anys a Blanes i estar tres anys fent servir perfils falsos o amenaçant-lo a través de les
xarxes socials per aconseguir que
li enviés fotografies i vídeos pornogràfics. Segons recull la sentència, en algunes d’aquestes imatges
de contingut sexual el menor apareixia amb el seu germà o el seu
cosí, ambdós també menors i amb
una discapacitat. Al judici, que es
va fer a porta tancada, l’acusat va
reconèixer els fets.

L’acusat, d’esquena, el dia del judici. Foto ACN

A l’acusat el van detenir a Blanes el 6 d’octubre del 2015 i li van
intervenir dos mòbils i una tauleta electrònica on hi havia 189

fotografies de la víctima i imatges
pornogràfiques d’altres menors.
A més, quan van fer l’entrada
i escorcoll de casa de l’ara condemnat, a Villanueva de la Serena
(Badajoz), hi van localitzar discos
durs, una tauleta i un mòbil on hi
havia més de 40.000 fotografies
i 87 vídeos de menors. “L’acusat
emmagatzemava material pornogràfic”, conclou la sentència.

La secció tercera de l’Audiència de Girona condemna l’acusat
a una pena de 22 anys i 3 mesos
de presó per un delicte continuat d’agressió sexual a persones
especialment vulnerables, amenaces continuades i un delicte
continuat d’elaboració de pornografia infantil. També li imposa
una multa de 2.160 euros per un
delicte de child grooming (ciberassetjament de menors).

A l’hora de dictar sentència,
la secció tercera subratlla que el
mateix acusat, Miguel Ángel Nieto, va reconèixer “tots i cadascun dels fets” pels quals l’acusava la fiscalia al judici, que es va
fer a porta tancada. El menor i
els seus pares també van ratificar la denúncia.

A més, l’Audiència li imposa 19
anys de llibertat vigilada, li prohibeix apropar-se o comunicar-se
amb la víctima durant 34 anys i
tampoc podrà treballar en cap feina relacionada amb menors durant
37 anys. En matèria de responsabilitat civil, haurà d’indemnitzar la
víctima amb 60.000 euros. yy
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Imatges que inspiren
LLORET DE MAR

L’organització manté, a través de la transparència en les seves bases, comunicats i processos, un compromís permanent
amb els participants i la divulgació dels seus treballs.

El Pla educatiu Imatges que
inspiren és un projecte de l’Associació MontPhoto dut a terme pels
professionals d’educació ambiental Xatrac amb el suport de l’Ajuntament de Lloret de Mar.

Un dels destacats trets diferencials de MontPhoto és la promoció de projectes de fotografia
de conservació a través de beques d’ajuda per desenvolupar
aquests projectes.

Les obres del treball s’han fet
per més de 300 alumnes de 5è de
primària dels centres de Lloret de
Mar i s’han exposat a la Casa de la
Cultura de Lloret de Mar.
Els alumnes treballen a partir
de les obres premiades al concurs
internacional de fotografia de
natura MontPhoto, un dels més
importants certàmens mundials
en aquesta temàtica i que té gran
reputació i experiència.
El projecte consisteix en despertar la curiositat dels joves a través de l’observació d’una fotografia. Cada escola ha estat visitant
l’exposició de les fotografies premiades pel concurs internacional i
realitzant el següent exercici: cada
nen ha d’escollir una fotografia i
fer-se les següents preguntes: què
veus, què sents i què et preguntes?
Durant els dies de l’exposició
les escoles van tornar a visitar els
treballs executats. Cada dia un fotògraf diferent els acompanyà fent
una xerrada que completà aquesta
rutina de pensament, responent a
les preguntes sota el punt de vista
de l’artista que fa les fotografies.

El concurs obre la seva convocatòria anual els mesos de
març i abril a través de la pàgina web. Els premis s’atorguen el
primer cap de setmana d’octubre a la seva seu a Lloret de Mar
en el marc d’un dels festivals de
fotografia de natura més interessants d’Europa.

Treballs escolars sobre les fotos de MontPhoto. M.A. Comas

En aquests moments, aquest
projecte està en fase d’ampliació
global, de manera que qualsevol escola del món pugui fer un
exercici semblant a través d’un
servei en línia.

natura que té com a valors més
importants i diferencials l’aplicació de codis ètics sobre la base del
respecte mediambiental, així com
el desenvolupament de projectes
vinculats amb l’educació.

QUÈ ÉS MONTPHOTO?

El concurs gaudeix d’una
enorme reputació i experiència.
En la passada edició va comptar
amb més d’un miler de partici-

MontPhoto és un veterà i consolidat concurs de fotografia de

DIRECTORI DE SERVEIS

pants de més de 60 països que
van aportar més de 12.000 imatges al concurs.
És imprescindible per a
MontPhoto reflectir amb fidelitat les situacions naturals i evitar el sofriment, la pertorbació o
les interferències en el comportament dels éssers vius.

El Festival serveix a més com
a punt de trobada internacional
de milers de fotògrafs on, a través
d’un extens i variat programa, posen en valor la fotografia de natura com a altaveu dels treballs que
es realitzen en pro de la natura.
A poc a poc, la formació, a
través de programes específics
d’educació, és un dels valors
més reconeguts. Impulsant i
promovent la participació dels
joves en el coneixement a través
de les obres premiades pel concurs MontPhoto. yy
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Els Catarres graven a Blanes Maria del Mar
Bonet actuarà al
Marimurtra
BLANES

El darrer vídeo clip que ha
estrenat el grup català Els Catarres, que correspon al tema “Una
cançó que em parla de tu”, inclou
com un dels seus principals escenaris diversos racons de Blanes.
El rodatge de les preses elaborades en territori gironí es va fer el
passat 31 de juliol, i es va centrar
principalment en tres localitzacions del municipi blanenc.
Una d’elles, la que surt més
estona, és la cala S’Aguïa, que

pren el nom de la característica roca punxeguda que hi ha al
nord d’aquesta platja de difícil
accés, feta de còdols i roques.

Una altra de les localitzacions de Blanes va ser la platja del
centre de la vila quan ja és pràcticament fosc, així com la Fira
d’Atraccions del passeig de Mar.
I és que una de les imatges que
l’equip de rodatge necessitava
per a la planificació que tenien in
mente s’ambientava amb els típics
llums de neó d’una fira d’estiu.

El clip està dirigit per Aitor
Urbaneja, i el protagonitzen Aida
Quintana i Milena Smit, que donen vida a la parella protagonista. La resta de localitzacions són
a Barcelona i Lliçà de Munt.

La peça “Una cançó que em
parla de tu” correspon al darrer
àlbum dels Catarres Tots els meus
principis, el seu cinquè treball. El
grup està format per Èric Vergés,
Jan Riera i Roser Cruells. yy

50 anys d’escenaris. Foto Juan Miguel Morales
BLANES

Maria del Mar Bonet és la primera artista confirmada de la propera edició de Les Nits de Marimurtra de Blanes. Una de les veus
femenines més importants de la
música catalana pujarà a l’escenari
del Templet de Linné per oferir un
concert exclusiu i molt especial el
proper divendres 16 d’agost.
Com en els darrers anys, el cicle es completarà amb tres altres
concerts formant així la proposta musical, lúdica i cultural més
arrelada en forma de festival en

Imatge del videoclip dels Catarres

l’àmbit de la Costa Brava Sud.
La resta de característiques i
novetats de Les Nits de Marimurtra les desvetllarà la Fundació
Carl Faust, promotora d’aquest
festival, en l’habitual acte de presentació de Les Nits de Marimurtra que tradicionalment té lloc
durant la primavera.
Les entrades per aquest primer
concert de Les Nits de Marimurtra es poden adquirir en exclusiva
al lloc web del festival, www.nitsmarimurtra.cat. yy

Reservi espai per al seu establiment 972 33 45 00

EN VENDA!
TOSSA DE MAR
EDIFICI 3 VIVENDES

125m2/105m2/95m2

PREU: 495.000 €

Tel. 93 430 95 34
M. 639 820 331

AQUEST ÉS
EL TEU ESPAI

30€
AL MES, CONSULTAR
CONDICIONS
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LLIBRES

Immigració a l’Havana
L’Arxiu Municipal de Lloret ha
acollit la presentació del primer
volum del llibre de Josep Maria
Torné i Pinyol, Molta terra (catalana) a l‘Havana. La presentació va anar a càrrec de Joaquim
Daban i Massana, cap de Servei
d’Arxiu Municipal de Lloret de
Mar, que, acompanyat del propi
autor, van analitzar l’empremta que deixaren els immigrants

catalans a l’Havana. “Josep M.
Torné ha dut a terme, pacientment, una tasca de recerca
extraordinària. Aquesta obra
constitueix un llibre de lectura
obligada per a tothom interessat
a conèixer qualsevol aspecte relacionat amb la presència catalana a l’Havana”, ha dit del treball Josep-Lluís Carod Rovira. yy

Festa dels Súpers On Tour 2019
BLANES

Després de passar per Barcelona, Tarragona i Lleida, Blanes
serà la seu del territori gironí el
dissabte 30 de març, amb invitacions gratuïtes, que caldrà reservar
a través de super.cat (properament
es facilitarà informació sobre com
aconseguir les entrades).
L’espectacle de la Festa dels Súpers On Tour s’allotja en grans recintes tancats, sense activitats exteriors, amb un aforament limitat

i es fan dues sessions en cada localitat: una al matí i l’altra a la tarda.
L’espectacle de la Festa dels Súpers On Tour es basa en una història protagonitzada per la família
del Super3, que s’embarquen en el
Supercreuer del Karaoke disposats a
passar-s’ho d’allò més bé mentre fan
un recorregut per diferents punts
d’arreu de Catalunya. Per narrar
aquesta història la festa combina
música i aventures en un espectacle
de dues hores que passen volant.

Els seus protagonistes són els
membres de la família del Super3,
a més a més dels personatges dels
programes Mic, Dinàmiks i Rat
Rank, i dels dibuixos animals del
canal. L’Àlex, en Pau, en Fluski,
la Pati Pla, en Dan, el Sr. Pla, en
Rick, la Nenúfar i la Matoll són
els artífexs d’un espectacle farcit
de sorpreses i girs de guió. Una
garantia que els infants que hi
assisteixin passaran una estona
entretinguda amb els seus personatges favorits. yy

Festa dels Súpers al Palau Sant Jordi. Foto TV3

L’autor del llibre signant exemplars. Foto M.A. Comas

‘Culleres que cuiden’
Amics Joan Petit-Nens amb
Càncer Fundació feia temps que
treballava en l’elaboració d’una
guia sobre l’alimentació per a
les criatures i els adults als quals
s’ha diagnosticat un càncer i han
de fer tractament. És per aquest
motiu que ha editat un llibre de
pautes d’alimentació escrit per la
doctora Antonieta Barahona i el
seu equip; i un altre volum mes
lúdic, per acompanyar el primer,

10è Concurs Literari Bolleré

de receptes regalades per cuiners
i pastissers per complementar la
preparació diversa de plats que
han d’ajudar a passar-ho millor
i alimentant-se. Tots dos volums
han estat il·lustrats per la Pilarín
Bayés i per fotografies de les receptes preparades pels cuiners
i pastissers col·laboradors. El
disseny dels llibres està fet pel
prestigiós i premiat dissenyador
gràfic Pere Alvaro. yy

Guanyadors i finalistes del 10è Bolleré. Foto Aj. Blanes
BLANES

La Biblioteca Comarcal de
Blanes ha allotjat la proclamació
del veredicte i lliurament dels premis de la desena edició del Concurs de Relats Breus escrits per
Joves, Bolleré, convocats i organitzats per l’Ajuntament de Blanes.

Portada d’un dels dos llibres. Foto Fundació Joan Petit

En la categoria ‘A’ per a joves
de 17 a 25 anys, el primer premi
dotat amb 500 € ha estat pel treball titulat Jerry Porter i el misteri
de la carta perduda. L’inquietant
relat, a cavall entre l’humor negre

i la crua realitat, és obra d’Eloy
Martínez Simon, de 20 anys i veí
de Vilassar de Mar.
En aquesta mateixa categoria,
s’ha triat com a finalista Reykjavík, escrit per Xavier Lluís Chavarria, de 25 anys, nascut a Tortosa i veí de Barcelona, que ha rebut
150 € com a premi.
Per la seva banda, en la categoria ‘B’ per a joves de 12 a 16
anys, el primer premi dotat amb
200 € ha estat per a l’emotiva

descripció del dolorós periple
d’una dona migrant que fuig cap
a Europa a la recerca d’un futur
millor, com han fet milions de
refugiats. Presentada amb el títol
Perdre-ho tot, l’autora és Martina
Ribas Bonaterra, de 14 anys i veïna de Girona.
La narració finalista d’aquesta mateixa categoria, que ha
rebut 50 € de premi, es titula
L’enllustradora, la seva autora és
Teresa Ferrer de Noguera, té 14
anys i viu a Tarragona. yy
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Crema una botiga de venda d’animals
BLANES

Un total de 14 dotacions de
diversos cossos d’emergència
van intervenir en l’extinció d’un
incendi a la botiga Cave Canem
de venda d’animals situada al
centre del municipi de Blanes. La
Policia Local va rebre l’avís quan
eren les 5,39 h del matí. L’alerta
la va donar un noi que passava
pel carrer en aquell moment i va
trucar per telèfon per informar
del sinistre.
Hi van intervenir tres patrulles de la Policia Local de Blanes,
set dotacions dels Bombers de
Lloret de Mar i Hostalric, dues
patrulles dels Mossos d’Esquadra
i dues ambulàncies del SEM. No
hi va haver cap víctima greu i es

Flames i fum al carrer. Foto Aj. Blanes

van poder rescatar de l’interior
de la botiga alguns animals vius,
mentre que d’altres no va ser possible salvar-los.
A conseqüència de l’incendi,
la botiga va resultar molt afectada, i les façanes dels dos pisos que
hi ha sobre la botiga incendiada
van quedar ennegrides a conseqüència de l’espès fum negre que
s’havia desprès. Els inquilins dels
dos habitatges van marxar tant
bon punt es van adonar del foc.
Un equip del Departament
d’Urbanisme de l’Ajuntament de
Blanes va realitzat una inspecció
dels dos habitatges i va determinar que no hi havia danys en l’estructura.

Una de les dues famílies, amb
un nadó, es va refugiar del fred
que feia a primera hora del matí
en una de les dues ambulàncies,
i posteriorment Creu Roja els va
allotjar temporalment a la seva
seu fins que se’ls va alertar que
podien tornar a casa seva. D’altra banda, els efectius sanitaris
també van atendre un altre dels
inquilins, una dona gran afectada
per un atac d’angoixa sense més
conseqüències.
Pel que fa als animals que hi
havia a l’interior de la botiga en el
moment de produir-se l’incendi,
principalment hi havia ocells, peixos, conills, tortugues i altres tipus
d’espècies, perquè fa temps que no
es venien ni gats ni gossos. yy

Tres motoristes maresmencs ferits greus en un
accident a Vilademuls
Una veïna de Lloret detinguda per conduir beguda i en sentit contrari
SELVA-MARESME-PLA DE L’ESTANY

Tres motoristes veïns de Palafolls i Tordera van resultar ferits
de gravetat en xocar amb un cotxe a l’N-II a l’altura de Vilademuls
(Pla de l’Estany). Segons el Servei
Català de Trànsit (SCT), l’accident es va produir a l’altura del
punt quilomètric 732, on, segons
els Mossos d’Esquadra, el turisme va envair el carril contrari. A
causa de l’impacte els tres conductors de motocicleta van resultar
ferits greus i dos d’ells van perdre
una cama. Es tracta d’un tram en
obres. Circulaven cinc motoristes
i el vehicle en va envestir a tres.
Dos dels motoristes van ser

evacuats a l’Hospital Josep Trueta
de Girona i l’altre a l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona.
La conductora, veïna de Lloret i 22 anys d’edat, que va resultar ferida lleu, va ser detinguda
pels Mossos d’Esquadra perquè
anava beguda. La dona ha estat
detinguda “com a presumpta autora d’un delicte contra la seguretat viària, per conduir amb una
taxa d’alcohol penalment punible
amb resultat d’accident”.
La prova d’alcoholèmia va
donar un resultat positiu de 0,38
mg d’alcohol per litre d’aire expirat, quan el límit màxim permès

en aquest cas era de 0,25 mg/l.
Fins al lloc s’hi van desplaçar tres patrulles dels Mossos
d’Esquadra, quatre ambulàncies i dos helicòpters del Sistema
d’Emergències Mèdiques (SEM)
i quatre dotacions dels Bombers
de la Generalitat.
LLIBERTAT PROVISIONAL
El jutjat de guàrdia de Girona
va deixar en llibertat provisional la
conductora un cop els mossos la
van posar a disposició judicial. El
jutjat li ha suspès el permís de conduir, li ha retirat el passaport i li ha
prohibit marxar a l’estranger. yy

El cotxe implicat en primer terme. Foto ACN

20 LA MARINA

GENER-FEBRER DE 2019

Les oficines de turisme de Lloret de Mar atenen
més de 83.000 persones

En el termini de dos anys es modernitzaran i seran oficines de turisme digitals
LLORET DE MAR

Les oficines de turisme de Lloret de Mar van atendre durant el
2018 un total de 83.707 persones,
una xifra que es manté estable respecte a les 85.228 persones ateses
durant l’any anterior.
El mes amb més afluència de
consultes va ser l’agost, amb més de
13.000 persones ateses, seguit dels
mesos d’abril i maig en què es van
superar les 10.000 persones. Pel
que fa a nacionalitats, destaquen
les persones procedents d’Espanya
i França i com a principals públics
els perfils sènior i familiar són els
que demanen més informació.
Actualment, Lloret de Mar

disposa de dues oficines de turisme (la central a l’avinguda de les
Alegries i la situada a l’interior del
Museu del Mar) i d’un punt d’informació dins la terminal d’autobusos oberts tot l’any. Durant els
mesos de juliol i agost, s’obre al
públic un segon punt d’informació turística a la platja de Fenals.
La subvenció rebuda per l’Ajuntament de Lloret de Mar en programes europeus FEDER, atorgada
per Red.es el setembre passat per a
desenvolupar el projecte de destinació turística intel·ligent, preveu
una partida específica per a la modernització de les dues oficines de
turisme principals (central i Museu
del Mar) i la seva conversió en ofi-

cines digitals. Entre les accions previstes que es desenvoluparan en els
propers dos anys destaquen la incorporació d’enquestes i cartelleres
digitals, tòtems interactius i espais
de ludificació infantil entre d’altres.
En paraules d’Elizabeth Keegan, gerent de Lloret Turisme, “el
model actual de les oficines de
turisme s’està reinventant i des de
Lloret de Mar cal que ens adaptem
a les noves demandes i públics.
En els propers dos anys durem a
terme una modernització de les
nostres dues oficines principals
per acostar-nos al públic més jove
que, com a tendència general en
el sector turístic, no s’acosta a les
oficines de turisme”. yy

Una de les Oficines de Turisme. Foto Lloret Turisme

El Jardí Botànic Marimurtra rep 123.068 visitants
BLANES

El Jardí Botànic Marimurtra de Blanes ha rebut l’any 2018
un total de 123.068 persones.
D’aquests visitants, 115.969 van
fer una visita al Jardí, 1.421 van
assistir a algun esdeveniment
(casament, acte d’empresa, etc.),
4.788 són públic escolar i els 890
restants van presenciar els concerts de Les Nits de Marimurtra.

Entrada al Marimurtra. Foto Fundació Karl Faust

PASSATEMPS

Aquestes dades mostren una
estabilitat positiva en l’afluència
de visitants anuals al Jardí. De
tots els mesos de l’any, el més concorregut ha estat el mes d’agost,
amb 22.516 visitants, que suposa un 18% del públic total anual.
I el mes amb menys afluència ha

estat el gener, amb 934 visitants.
Tot i això, es percep una lleugera
desestacionalització cap al segon
trimestre, de març a juny, mentre
que cau el quart trimestre.
El grup més destacat de visitants que ha rebut Marimurtra el
2018 segueix sent el públic d’origen
francès, que passa d’un 21% (2017)
a un 25% del públic total; seguit del
català que aquest any baixa del 21%
(2017) al 20%. La resta de públics
europeus que s’incrementen han
estat sobretot els d’Alemanya, Polònia i Regne Unit, però disminueix
el públic de Rússia, Holanda, Bèlgica i el de la resta de l’Estat Espanyol.
La Fundació Carl Faust, propie-

tària i gestora del Jardí Botànic Marimurtra, valora molt positivament
aquestes xifres en un context de
recuperació del turisme a Catalunya i de la Costa Brava en particular. També en la revitalització d’un
interès pels paratges més icònics i
significatius de casa nostra, entre
els quals destaca Marimurtra, una
proposta lúdica i cultural amb un
gran interès botànic i paisatgístic.
La Fundació Carl Faust és una
fundació privada sense ànim de
lucre que el 2009 va rebre la Creu
de Sant Jordi de la Generalitat de
Catalunya. El Jardí Botànic Marimurtra està classificat com a bé
cultural d’interès nacional per la
Generalitat de Catalunya. yy
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Blanes edita per primera vegada un calendari
interreligiós
BLANES

Des d’aquest 2019 Blanes compta per primera vegada amb un calendari interreligiós, que recull les
festivitats assenyalades que hi ha al
llarg de l’any, celebrades per les diferents comunitats religioses de la
vila, així com dates assenyalades de
festes civils, com per exemple Sant
Jordi o el Dia Internacional de la
Dona. La presentació del calendari
es va fer a la Biblioteca Comarcal
de Blanes i l’acte el va encapçalar
l’alcalde, Mario Ros, acompanyat
dels representants que formen part
de la Taula de Diàleg Interreligiós.
Hi ha 62 dates assenyalades, i
la major part s’apleguen al voltant
del desembre i gener, així com a

l’abril, quan se celebra la Setmana Santa catòlica. La intenció és
justament aquesta, fugir dels calendaris que s’utilitzen de manera
més habitual, gregorians o cristians, i fer una mirada polièdrica al
temps mesurat des d’una perspectiva diversa. L’inici de les festivitats depèn de la visió directa de la
lluna com el Ramadà, del qual no
es pot determinar el dia exacte fins
a unes hores abans.
Paral·lelament es va inaugurar
una exposició sobre Raimon Panikkar. Viure l’Aventura Intercultural, que s’hi estarà fins l’1 de febrer.
Raimon Panikkar va desenvolupar una filosofia interreligiosa i

intercultural amb una nova obertura respectuosa al diàleg amb les
tradicions no occidentals. La seva
filosofia té com objectiu transformar la civilització determinada
per un sistema occidental imposat com a única alternativa. Per a
Panikkar la realitat és sempre més
rica que qualsevol teorització o
conceptualització.
Les comunitats que formen
part de la Taula de Diàleg Interreligiós són les Parròquies de Santa
Maria, de la Sagrada Família i de
Santa Teresa; les Comunitats Islàmiques de la Mesquita Rahma i
de la Mesquita Annour; l’Església
Evangèlica Baptista; la Parròquia
Ortodoxa Romanera de Santa

Foto de grup amb el nou calendari. Foto Yoyo

Cecília Màrtir; el Centre Cristià
Feam; l’Església Evangèlica de Fi-

ladelfia; l’Assemblea de Dios Koinonia i els Testimonis de Jehovà. yy

Itineraris pels centres de culte de Lloret de Mar
LLORET DE MAR

Lloret de Mar ha presentat el
Calendari Interreligiós 2019 amb
uns itineraris pels centres de culte de la vila.

Del 12 al 19 de gener es van
organitzar una sèrie d’itineraris
pels centres de culte de Lloret,
unes rutes que van servir per
donar a conèixer el Calendari In-

Visita a la Comunitat Islàmica de Joves de Lloret. Foto M.A. Comas

terreligiós d’aquest 2019. Aquest
calendari, que enguany arriba a
la quarta edició, és una eina per
apropar les festivitats de l’església catòlica, l’evangèlica, l’ortodoxa, l’hinduisme, l’islam, el
sikhisme i el judaisme als veïns i
veïnes de Lloret.

municipi i que dinamitza la Fundació Ser.gi en el marc del Pla de
Ciutadania de la Secció de Benestar i Família de l’Ajuntament
de Lloret de Mar.
Aquestes van ser les rutes
programades:

DIJOUS 17
Punt de trobada: davant del
Centre Cívic de Can Carbó
17 h MESQUITA MESJID
ABUBACAR
18h ESGLÉSIA EVANGÈLICA
PENTECOSTAL DE
FILADÈLFIA

Els itineraris programats permetien a la ciutadania visitar els
llocs de culte i parlar i conèixer
de primera mà les comunitats
que s’hi reuneixen.

DISSABTE 12
Punt de partida: ermita de Sant
Quirze (carrer Pitàgores, s/n)
10 h ESGLÉSIA ORTODOXA
11 h MESQUITA ESSOUNA
12 h GURURDWARA

DIVENDRES 18
Punt de trobada: Camí de les
Cabres, 30
16 h COMUNITAT ISLÀMICA
DE JOVES DE LLORET DE
MAR 17 h PARRÒQUIA

DIMECRES 16
Punt de partida: davant del CAP
del Rieral
15 h GURDWARA
16 h MESQUITA ESSOUNA
17 h ESGLÉSIA ORTODOXA

DISSABTE 19
Punt de partida: pl. de l’Església
10 h PARRÒQUIA
11 h COMUNITAT ISLÀMICA DE
JOVES DE LLORET DE MAR yy

Aquest conjunt d’activitats
s’emmarquen dins del cicle “Pluralisme, convivència i religió”,
que és fruit de les trobades de la
Taula Interreligiosa en què participen representants de diferents
tradicions religioses presents al

Tel. 717 712 232 - Vinyes a Blanes, paratge Font d‘en Nàpols
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NADAL 2018-19

Video mapping
Un any més, Lloret de Mar ha
donat la benvinguda als tres Reis
de l’Orient amb un video mapping a la façana de la Casa de la
Vila. Era el 5 de gener a la tarda i les projeccions van atreure

l’atenció de petits i grans. Després de la salutació de Melcior,
Gaspar i Baltasar, era qüestió
d’anar a dormir aviat a l’espera
de rebre els regals demanats. yy

Prorroguen de nou la
concessió del transport urbà
Dolors Rubio, d’ICV-EUIA, formació que va votar no, recorda que
fa quatre anys que reclamen el Pla de
mobilitat, “i de moment, res de res”.
Sergio Atalaya remarca que
la pròrroga del transport ja s’ha
convertit “en una tradició més
de Nadal”.

Usuaris de la línia 2. Foto Yoyo
Façana ajuntament de Lloret. Foto M.A. Comas

Creu Roja
La Creu Roja Blanes-Lloret-Tossa, amb la col·laboració
de molta gent i entitats, han
tirat endavant un any més la
campanya “Cap nen sense joguina!” Aquest any, en total,

s’ha pogut ajudar 175 famílies i
un total de 336 infants. Val a dir
que la Creu Roja rep les peticions a través d’Acció Social de
l’Ajuntament, que s’encarrega
de centralitzar-ho. yy

BLANES

La nova plica per convocar
un concurs públic per gestionar
el transport urbà de viatgers i
designar un nou concessionari a
Blanes està pendent des del 2014.
La nova concessió està lligada al Pla de mobilitat que s’ha de

redactar sobre el mateix transport i l’aparcament en superfície,
entre d’altres aspectes.
La proposta de pròrroga es va
aprovar en el darrer ple de l’any
2018 amb 11 vots a favor, 8 en
contra i 2 abstencions.

Des del PDeCAT, es va demanar que s’exigeixi al concessionari que mantingui els autobusos
en condicions per oferir un bon
servei. “Ha d’oferir el servei fins
que hi hagi un nou concessionari
i aquest s’ha de donar amb el material adequat”.
Aquest gener s’ha fet una reunió per parlar de la plica per redactar el Pla de mobilitat, segons explica la tinent d’alcalde Pepa Celaya,
“aquest és el primer pas per poder
tenir en un futur el plec de condicions que ha de regir la concessió del
transport urbà de viatgers”. yy

Detinguts mentre robaven
en un pis

Tres voluntaris de la Creu Roja recollint joguines. Foto Aj. Blanes

Grossa de Nadal
El tercer premi de la Grossa de
Nadal va ser pel número 04.211.
Un pessic va caure a Blanes (2
dècims) i Lloret de Mar (1 dècim). El premi és de 50.000 euros per dècim. Un cinquè premi
de la Grossa de Nadal ha estat

pel número 02.308. Una administració de Pineda de Mar va
vendre 170 dècims. Cada dècim
té un premi de 6.000 euros. En
total 1.020.000 euros. A Pineda,
també s’ha venut un dècim de la
Grossa 03.347 (400.000 euros). yy

Edifici on van intentar robar. Foto Aj. Blanes
BLANES

L’Estanc Pla va vendre dos dècims del tercer premi. Foto Aj. Blanes

La Policia Local de Blanes ha
detingut dos homes que estaven
robant en un pis del municipi.
Un veí de l’edifici situat a la zona
dels Pins va trucar a la comissaria
alertant que sentia cops a l‘escala.
Tres patrulles s’hi van traslladar i,
després d’inspeccionar planta per
planta, van veure que a la sisena hi
havia la porta d’un pis oberta amb
el pany forçat. Un cop dins, van
trobar un home que duia una mit-

jons posats a les mans i que subjectava una pota de cabra. Després
d‘identificar-lo van comprovar que
tenia una ordre de cerca i captura
per ingressar a presó d‘un jutjat de
Lleida per un delicte de robatori
amb força a l’interior de domicili.
Al pis, hi van trobar dues
bosses de grans dimensions amb
un televisor, un aspirador, una
ràdio, ulleres de sol, sabates i
roba de marca, entre d’altres.

Una altra patrulla que també
s’havia dirigit a l’edifici i estava
recollint dades va sentir les passes d’una persona i van descobrir
l’altre lladre amagat al traster. La
policia va detenir els dos homes
per un presumpte delicte de robatori amb força a l’interior de
domicili. Els va traslladar a les
dependències policials i posteriorment els va lliurar als Mossos
d’Esquadra, que els van posar a
disposició judicial. yy
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Lloret Turisme presenta el pla d’accions en
turisme esportiu 2019
LLORET DE MAR

La presentació ha tingut lloc
durant la tercera taula de turisme esportiu organitzada per
l’entitat que ha comptat amb la
participació de les empreses especialitzades en aquest producte
turístic de la destinació.

sector la proposta del nou pla d’accions, s’ha presentat la memòria
d’accions del 2018, destacant la
celebració de la primera edició del
Lloret Cycling Weekend a l’abril,
i s’han donat a conèixer les principals xifres relacionades amb el
turisme esportiu i les instal·lacions
esportives, que ha portat a la destinació més de 60.000 esportistes i
acompanyants. Per a la nova temporada, destaquen les accions que
permetran l’estructuració del producte de triatló i la celebració de
la segona edició del Lloret Cycling
Weekend el cap de setmana del 27
i 28 d’abril, entre d’altres.

A més de compartir amb el

En paraules d’Elizabeth Ke-

Lloret de Mar està certificada com a destinació de turisme
esportiu (DTE) des de 2006 en
les modalitats esportives de futbol, atletisme, ciclisme, natació i
esports col·lectius i compta actualment amb vint-i-una empreses
especialitzades.

egan, gerent de Lloret Turisme:
“El 2019 volem seguir dedicant
esforços a promocionar les disciplines esportives que no requereixen la utilització de les nostres
instal·lacions municipals i que
acostumen a estar gairebé al cent
per cent d’ocupació durant tota la
temporada esportiva. Donat que
ja disposàvem de certificacions de
natació i ciclisme, hem necessitat
estructurar aquest any l’oferta en
running per obtenir una nova certificació en triatló. Aquesta nova
certificació ha de servir per obrir
la destinació a nous públics i mercats i seguir desestacionalitzant
la temporada turística alhora que
augmentem el nombre d’esportis-

Presentació del pla esportiu 2019. Foto Lloret Turisme

tes que, any rere any, aposten per
organitzar les seves estades i competicions a Lloret de Mar”.

Les últimes accions promocionals del 2018 en turisme esportiu
van tenir lloc a Suïssa. yy

VII Copa del Món de Futbol Sala a Blanes
BLANES

Durant quatre dies, la Ciutat
Esportiva Blanes ha aplegat el bo i
millor del futbol sala en cinc categories: benjamí, aleví, infantil, cadet i juvenil. Els equips procedien
de 40 clubs internacionals, així com
del club local Blanesport ’83, que ha
fet un molt bon paper al llarg dels
seus encontres en les categories
en què participava, sobretot en la
d’infantil. Així, hi havia equips del
Brasil, Estats Units, Japó, Gran Bretanya, Alemanya, Austràlia, etc.
La competició ha mogut durant aquests dies més de 2.000
persones, entre espectadors i les
700 persones que formaven part
dels diferents staffs dels equips

Exhibició de freestyle. Foto Aj. Blanes

participants. Tots ells s’han allotjat en dos hotels de Blanes.

blaugranes van caure per la mínima, 3 a 4, davant el Magnus Futsal.

L’equip brasiler del Corinthians
és el nou campió juvenil de la VII
Copa del Món de Futbol Sala que
va tancar l’any a la Ciutat Esportiva
Blanes. Així ha estat després que va
derrotar el FC Barcelona –que era
l’actual campió en aquesta categoria- per 2 a 7.

Les finals en les altres dues categories participants s’havien disputat el dia abans. El FC Barcelona
es va imposar en alevins a l’Unisal
Futsal (Brasil) per 3 a 2; i en Benjamins el duel entre dos equips
brasilers, l’Sports&Cia i el Santos
F.C., es va dirimir amb victòria
dels primers per 4 a 3.

El darrer dia de la Copa del
Món també es van disputar dues
altres finals, també protagonitzades
per sengles equips del FC Barcelona
contra equips brasilers. En cadets,
el Barça va perdre davant el Futsal
Academy per idèntic resultat que en
juvenils, 2 gols a 7; i en infantils els

Un cop dirimida la final en juvenils, va tenir lloc el lliurament
de guardons, que van encapçalar
el tinent d’alcalde de Promoció
de la Ciutat i Turisme, Blai Vinaixa, acompanyat del director de la
World Futsal, Rob Andrews. yy

També ha estat 100% urbana,
ja que ha transcorregut pel centre

de la vila, així com pels carrers
del Pla Parcial Costa Brava. yy

1a Cursa Sant Silvestre
BLANES

Blanes va estrenar el 31 de desembre a la tarda una nova prova
atlètica. La cursa, organitzada
pel Club Triatló Blanes amb la
col·laboració de l’Àrea d’Esports
de l’Ajuntament de Blanes, ha
volgut emmirallar-se molt fidelment en la modalitat més genuïna de la San Silvestre Vallecana. La prova madrilenya creada
fa 54 anys es disputa coincidint
amb el darrer dia de l’any, el 31
de desembre, i no pas com es fa
en d’altres localitats on s’emplaça
dies abans o després.
El primer corredor en creuar
la línia d’arribada ha estat l’atleta blanenc Buba Sabaly, del Club
Triatló Blanes, que ha invertit

14,15 minuts en fer el recorregut
de cinc kilòmetres de distància de
la cursa. L’han seguit Juan Luis
Martínez en segona posició, amb
un temps de 15,13 minuts; i el
podi d’homes l’ha completat en la
tercera plaça Andreu Contijoch,
que ha completat el recorregut en
15,14 minuts.

«La prova era tant pels
qui estan avesats a córrer
diàriament com qui prefereix
participar en aquests
esdeveniments caminant»
Per la seva banda, en dones, el
podi l’han encapçalat en primer
lloc Laurence Prigent, amb un
temps de 18,57 minuts; seguida

en segon lloc per Anabel García,
que ha invertit 20,44 minuts, i en
la tercera plaça s’ha situat Gisela
Verges, que ha fet el recorregut en
21,10 minuts. La cursa ha aplegat
finalment 250 persones, gent de
totes les edats que s’ha decidit a
acomiadar l’any fent esport.
Els cinc kilòmetres de distància de la cursa, amb un recorregut
a peu pla, ha estat una característica que l’ha fet apta per a tots els
nivells d’esforç físic: tant pels qui
estan avesats a córrer diàriament
com qui prefereix participar en
aquests tipus d’esdeveniments caminant. Aquest era de fet el plantejament del Club Triatló Blanes,
que fos una cursa popular, assequible per a tothom.

El podi amb els guanyadors i guanyadores. Foto Yoyo
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Torneig d’Any Nou Cursa solidària
LLORET DE MAR

Un total de 823 persones participen a la Cursa de Nadal de Lloret. En total es van recaptar 4.515
euros per a la campanya contra el
càncer infantil #pelsvalents, que té
com a objectiu la creació del SJD
Pediatric Cancer Center Barcelona, el centre oncològic infantil
més gran d’Europa.

«Hi van participar més
de 800 persones i es van
recaptar 4.515 euros»
Després dels partits, les celebracions. Foto XEF Lloret
LLORET DE MAR

El Torneig d’Any Nou ja és
un clàssic a Lloret de Mar durant
les vacances nadalenques. La cita
de la XEF, la Xarxa d’Escoles de
l’Espanyol, ha arribat a la 15a edició amb l’objectiu de compaginar
l’esport amb l’oci i l’amistat.
La competició de futbol s’ha
disputat entre el Camp de Futbol
del Molí i el Camp Municipal amb
32 equips amb jugadors d’entre
vuit i quinze anys d’edat dividits
en diverses categories. Bon temps
i bon ambient amb un alt nivell de

L’esdeveniment s’ha celebrat a
les pistes d’atletisme de Lloret de
Mar, i ha comptat amb la presència de l’alcalde de Lloret, Jaume
Dulsat; el regidor d’Esports, Joan
Bernat i atletes locals com Jonathan Romeo, Laura Prieto, José
Luis Blanco i Àngel Mullera. El
recorregut de la prova era de 5 km
pels carrers més cèntrics de la vila.
Categoria masculina
ROMEO, JONATHAN= 0:14:20
SERGONJIS, DIMITRIS = 0:15:06
SABALY, BOUBACAR = 0:15:18

Categoria femenina
GARCIA, ANA BELÉN= 0:18:59
VANCANE, GUNDEGA = 0:19:18
VIDAL, IA= 0:19:46

«Hi va haver proves per a
totes les edats»
També es van disputar diverses
curses de promoció entre els atletes més joves, aquestes, a les mateixes pistes d’atlestisme. En definitiva, èxit esportiu i solidari. yy

joc entre els equips participants.
A més, el torneig es va complementar amb una sortida per anar
a veure l’Espanyol a Cornellà – El
Prat en el primer partit de Lliga
de l’any, que va guanyar contra
el Leganés per 1 a 0 trencant una
ratxa de resultats negatius abans
de tancar el 2018.
Ara la XEF ja treballa en el
torneig de cloenda del mes de
juny, on es marca la fita de superar les 2.000 persones, entre participants i acompanyants. yy

Cursa Mar i Murtra

Sortida de la cursa. Foto M.A. Comas

Zurita posa punt i final a la
seva carrera professional
BLANES

Les sortides i arribades es van concentrar al passeig de Mar. Foto Yoyo
BLANES

La XXXI Cursa Mar i Murtra
de Blanes de 20 km i la V Cursa de 10 km que s’han celebrat
aquest gener van reunir un total
de 648 atletes.
En la prova clàssica de la Cursa Mar i Murtra, de 20 km, el
corredor més ràpid va ser Buba
Sabaly. L’atleta blanenc va superar el rècord de l’any passat escurçant-lo en sis minuts, ja que
va invertir 1,13 hores en fer el recorregut. En segona posició es va
classificar Antoni Carulla.
Les dues primeres corredores
d’aquesta cursa més llarga van ser
Ana Belén Garcia, amb un temps

d’1,29 hores, i Sandra Tejedor,
que va invertir 1,38 hores.
En la cursa de 10 km el primer
classificat va ser Enric Garcia, que
va fer-la en 33,15 minuts.
En la prova de la V Cursa Mar
i Murtra la classificació de les corredores la va encapçalar Carmen
Machado, amb 45,42 minuts.
Un cop coberts els dos recorreguts, totes i tots els participants
van poder reposar forces, i en el
moment de la inscripció també
van rebre el característic obsequi de la competició atlètica: una
tovallola amb els logotips de les
dues proves. yy

El ciclista blanenc, Francesc
Zurita, ha fet pública una carta de
comiat on explica que ser ciclista
professional ha deixat d’il·lusionar-lo, i agraeix a diverses persones el suport que li han fet durant
aquests anys.

A Roski, Antonio Miguel Parra,
José Cabedo, Gorka Beloki i Ivan
Rodríguez, els meus directors.
També a Isidro Jiménez, Xavi
Ràfols i Jesús Pallarés, els seleccionadors Jaume Coca i Carles

Torrent, i al meu bon amic Àngel
Buenache. A Maria Elisa i Piero
per cuidar de la meva salut, a la
meva família per tot el que m’ha
recolzat.... No tinc prou paraules
d’agraïment per a tots ells!” yy

Entre d’altres coses diu: “S’acaba una etapa preciosa de la meva
vida! He decidit posar punt i final
a la meva carrera com a ciclista i
obrir noves portes. Sempre vaig
creure que no redactaria aquesta
carta fins ben passats els 35 i, amb
tot, la història no sempre s’escriu
com un desitjaria i, ja veieu, amb
26 anys em veig posant punt i final a la meva carrera esportiva.
Ho deixo, el ciclisme tal com jo
l’entenia fins ara ja no em fa feliç”.
També ha tingut paraules de
record per a tots aquells que al
llarg de tots aquests anys l’han
recolzat: “Pascual Horna i Antonio Miguel Díaz, amb qui vaig
fer les meves primeres pedalades.

Francesc Zurita a la Nit de l’Esport. Foto Aj. Blanes
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25è aniversari del Festa de l’Esport Lloretenc
Primer bany
LLORET DE MAR

El teatre de Lloret s’ha omplert d’esportistes el diumenge 27
de gener a la tarda. Un any més,
s’ha celebrat la tradicional Festa
de l’esport lloretenc.

Hi va haver els premis atorgats per les mateixes entitats esportives a un dels seus jugadors
o equips, els reconeixements de
l’ajuntament, i com a cada edició
el Premi Forjador, per destacar el
foment de l’esport local (Pep Cardona), i el Premi Llevant, a una
entitat que hagi destacat en algun
aspecte en concret (Club Hoquei
Lloret en el seu 50è aniversari).

Platja de Lloret el 13 de gener. Foto M.A. Comas
LLORET DE MAR

TROFEUS

Un total de 168 persones de totes les edats han participat aquest
gener a la 25a edició del Primer
bany de l’any de Lloret de Mar.

5 ANYS

Enguany la festa ha arribat a la
45a edició i en total s’han repartit
una quarantena de premis. yy

Els dos màxims guardons de la festa. Foto M.A. Comas

Isabel Álvarez Vilches
Joan Bernat Pané
Ester Garrido Mendoza

La temperatura de l’aigua era
d’11,5 graus i la temperatura ambient, de 10.

Elda Gómez Domènech
Ester Mas Marquès

Marc Vilà rep l’alta mèdica

Cristina Minguella Álvarez

El 1995 es va celebrar la primera edició amb 13 participants. El
2012 es va arribar als 200 banyistes.

LLORET DE MAR

Martina Minguella Álvarez

El jugador del CF Lloret ha
estat un mes de baixa després de
rebre un fort cop al cap el dia que
el seu club jugava contra el Llagostera B. Després de la topada
amb el porter local, Vilà va ser
traslladat en ambulància a l’Hospital Josep Trueta de Girona. El
jugador no recorda res del que va
passar, “em vaig despertar 12 hores després al llit de l’hospital on
estava en observació”. A final de
gener, però, tot ha tornat a la normalitat i Vilà va tornar a marcar
en el seu retorn a la competició.

Nikola Miskovic Rukavina
Araceli pena Sanz

L’objectiu inicial era reclamar
una piscina municipal coberta.
Ara, un cop aconseguit l’objectiu,
la jornada és completament festiva.

Dmytro rud
Josep Subirós Noya
M. Rosa Termes Lorenzo
10 ANYS

Per celebrar el 25è aniversari
hi va haver un petit obsequi commemoratiu per a tots els participants, a banda del ja tradicional
esmorzar amb beguda calenta.

Jordi Font Caballeria
Antonia Gallego Navasa
Gys Krabbe
Guillem Minguella Valls

El CN Lloret premia cada any
la fidelitat dels participants que
porten 5, 10, 15 o 20 anys participant en aquesta activitat. Els
premiats pels seus anys de bany
d’aquest 2019 han estat:

Antonio Romera Gallego
15 ANYS

El Lloret continua a la part
alta de la Taula al grup 1 de la Primera Catalana.

Marc Bertran Fontseré
Carles Betes Hurtado yy

A Tercera, grup 16, el clar dominador del campionat és el CD
Blanes. yy

Marc Vilà. Foto CF Lloret

Copa Nadal
BARCELONA

El blanenc Guillem Pujol Belmonte del CN Mataró ha repetit
victòria a la Copa Nadal que se
celebra des de fa més de 100 anys

al Port de Barcelona el 25 de desembre. Aquesta ha estat la cinquena victòria de Pujol en aquesta
tradicional prova tant esportista
com nadalenca. yy

Passafred
BLANES

El diumenge 27 de gener s’ha
celebrat als paratges del Vilar de
Blanes una nova edició de la Passafred, organitzada pel Centre
Excursionista local. En el seu dia,
a finals de l’any passat, la prova es
va ajornar per les inclemències
del temps.
Com és habitual hi havia dos
recorreguts, la mitja marató i la
prova de 10 Km., que es podia fer
tant corrents com caminant

Pujol entrevistat per TV3 a l’arribada

Aquest gener, la prova, amb
participants de totes les edats, ha
arribat a la 9a edició. La jornada
va acabar amb una botifarrada. yy

Una de les sortides de la Passafred. Foto Yoyo
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L’AGENDA 																																							

LLORET

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

DIA 1
EL METGE DE LAMPEDUSA
Teatre de Lloret. 21 h. Preu: 12 €.

ANEM A DIBUIXAR SANT
ROMÀ. Plaça de l’Església. 10 h.
Trobada d’Sketchers.

Conferència del llibre
EUROPA A LES FOSQUES
de Jordi Estivill i Pascual
Club Marina Casinet. 20 h.

CONTES PER VÈNCER
ELS LLEONS
El racó dels contes
Teatre de Lloret. 11.30 h.

DIA 2
I COPA D’ESPANYA DE JIU JITSU
Absoluta de Catalunya
Pavelló Esports. 9-20 h.

FIRA PRODUCTES D’ALIMENTS
ARTESANS
Plaça de la Vila. 10-20 h.

CONTES AMB KAMISHIBAI
El Racó dels Contes
Biblioteca Municipal. 11.30 h.

DIA 10
ELS MÚSICS DE BREMEN IN
CONCERT. Teatre.
Teatre Lloret. 12 h. Preu: 7 €.

DIA 3
TIRADA A L’ART
Es Trajo d’en Reiné-Platja Lloret.
8-12 h.

DIA 14
THE LOVE WITCH
Cine Club Adler. Teatre Lloret.
21 h. Preu: 5 €.

EL GRÚFAL
Cine. El Petit Adler.
Teatre de Lloret. 12 h. Preu: 3 €.

DIA 15
ESCAPE ROOM - Teatre
Teatre de Lloret. 21 h. Preu: 22 €.

DIA 17
LES AVENTURES DEL PETIT TALP
El Petit Adler
Teatre de Lloret. 12 h. Preu: 3 €.

DIA 22
THE HIPPOS FROM CELL
El racó dels contes
Biblioteca Municipal. 18 h.

DIA 8
AREIES DE RESERVAT
Teatre. Teatre de Lloret. 21 h.
Preu: 8 €. Lloret Espai Off. Cicle
Marc Rossich.

CONFERÈNCIA DE L’ARXIVER
JOAN BOADAS I RASET
Club Marina Casinet. 20 h.

DEL 18 AL 28
EXPOSICIÓ CAMINS DE RONDA
Biblioteca Municipal.

CONFERÈNCIA DEL GEÒLEG
XAVIER GASSIOT
Club Marina Casinet. 20 h.

DIA 16
LA CAJA DE CUENTOS
El racó dels contes
Biblioteca Municipal. 11.30 h.

DIA 21
MI RAREZA, MI GRANDEZA
per Alba Saskia - XERRADA
Biblioteca Municipal. 19 h.

DIA 23
THE FAR WEST
El racó dels contes
Biblioteca Municipal. 11.30 h.

DIA 9
TROBADA D’ESKETCHERS
Erol - Plaça Església. 10-13.30 h.

BLANES

DIA 2
CLUB DE JOCS DE TAULA
Per nens i nenes a partir de 8
anys, joves i adults, amb en David
Quesada. A les 11 h a la Sala Roberto Bolaño. Dies 8 i 15 a les 18 h.
DEL 4 AL 15
EXPOSICIÓ:
Pompeu Fabra, una llengua completa. Al vestíbul.
DIA 7
DIJOUS DE LLETRES I MOTS
(tertúlia literària per a adults): La
bona persona, de Sezuan de Bertolt Brecht. A les 19 h a la Sala Roberto Bolaño.

DIA 1
MARXA DE LA PAU. Setmana de
la Pau. Sortida de la plaça de la Biblioteca Comarcal. A les 20 h.
DEL 2 AL 16
CAVA LAVIRET, 100 ANYS DE
CAVA BLANENC
Sala García-Tornel.
DIES 3 I 17
FIRA D’ARTICLES DE SEGONA

DIA 24
L’INCREÏBLE VIATGE DE
CAPUTXETA GALÀCTICA
Teatre. Teatre Lloret. 12 h.
Preu: 7 €. Pack familiar.

LA

DIA 28
UN ASUNTO DE FAMÍLIA
Cineclub Adler
Teatre de Lloret. 21 h Preu: 5 €.

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE BLANES

de la Marxa de la Pau (20 h). Setmana de la Pau.

FINS AL 21
EXPOSICIÓ MIQUEL GELABERT
Galeria d’Art L’Arcada.

ESE SILENCIO INCÓMODO
Teatre. Teatre Lloret. 21 h.
Preu: 8 €.

MÀ “La Ganga”. Avinguda Catalunya. De 9.30 a 14 h.
DIA 3
RIALLES SAFARI. La Baldufa. Teatre de Blanes. A les 17.30 h
DIA 10
TEATRE YO SOBREVIVÍ A LA
EGB. Jordi Merca. Teatre de Blanes. A les 19 h
DIA 16
ESPECTACLE MUSICAL: KIDS
FROM MARS
Teatre de Blanes. A les 21 h.

DIA 17
RIALLES: EL LLOP I LES SET CABRETES. Xip Xap Teatre. Teatre de
Blanes. A les 17.30 h.

DIA 8
16È ANIVERSARI DE LA BIBLIOTECA COMARCAL DE BLANES:
entrega de Premis “Superlectors”.

DEL 22 AL 21 MARÇ
EXPOSICIÓ MOSCARDÓ’S
Galeria d’Art L’Arcada.

DIA 12
MINICLUB: La talpeta que volia
saber qui li havia fet allò al cap,
de Werner Holzwart, per a nens i
nenes de 5 a 7 anys, acompanyats
pels seus pares. A les 17.30 h a la
Sala Roberto Bolaño.

BIBLIOTECA COMARCAL
DIA 1
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE:
Crímenes de hambre de Miguel
Pajares. A les 18.30 h.
A l’acabar la presentació Sortida

DIA 13
CELEBRACIÓ DEL DIA DE LA
RÀDIO.

DIA 14
SESSIÓ DEL CLUB DE LECTURA
INFANTIL
(de 8 a 11 anys): El Sr. Finney i el
món de cap per avall, de Laurentien Van Orange. A les 17.30 h a
la Biblioteca Jove.
DIA 20
CONTES QUE RESPIREN CALMA amb l’ Olga Cercós.
Activitat per pares, mares i nadons de 0 a 3 anys. Programa
Nascuts per Llegir. A les 10.30 h
a la Sala Infantil.
DIA 21
CONTES MUSICATS I TALLER
DE RETRATS AMB MÀSCARES
amb la Companyia La Sal d’Olot.
A partir de 4 anys. A les 18 h a la
Sala Roberto Bolaño.
DIA 25
XERRADA ALQUÍMIA EMOCIONAL amb Xavier Oromí de l’Associació Sanat Kumara de Blanes. A
les 19 h a la Sala Roberto Bolaño.
DIA 28
SESSIÓ DEL CLUB DE LECTURA
JUVENIL (de 12 a 16 anys):
Comentarem Allà on els arbres
canten, de Laura Gallego. A les
17.30 h a la Biblioteca Jove.
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MARESME
DIA 1
MALGRAT DE MAR
CONTES DELS DIVENDRES
Biblioteca Municipal, 18 h.
XERRADA: NUTRICIÓ PERSONALITZADA. Amb Carme Montlleó, infermera, nutricionista i
màster en infermeria naturista.
Capella de l’Antic Hospital, 20 h.
CALELLA
TERTÚLIES EN CATALÀ amb el
llibre El Monestir proscrit de Maria Carme Roca. Biblioteca Can
Salvador de la Plaça, 10 h.
CLUB DE LECTURA INFANTIL,
Biblioteca Can Salvador de la Plaça, 18 h.
20È ANIVERSARI CAFÈ JAZZ A
CALELLA, Sala Mozart. Concert
amb Juan de Diego (trompeta),
Víctor de Diego (saxo tenor), Abel
Boquera (orgue) i Caspar St. Charles (bateria).
PALAFOLLS
EXPOSICIÓ AL MID. L’home i la
muntanya. Respecte, esforç i superació. Recull de fotografies premiades en les darreres edicions
del concurs MontPhoto. Fins al
10 de febrer.
DIA 2
MALGRAT DE MAR
BARRETINA SONA: Actuació de
Quimi Portet. Local de la Barretina, 21.30 h.
TORDERA
TEATRE: Desconcert, percussió
de butxaca. Teatre Clavé, 18 h.
MÚSICA: Oncomusicalia. A benefici de la Fundació Oncolliga Girona, entrada 8 €. Teatre Clavé,
19.30 h.
PINEDA DE MAR
LLIGA DE PROMOCIÓ DE FUTBOL SALA per esportistes amb
paràlisi cerebral. Pavelló de Can
Xaubet, 9.30 h.
CONFERÈNCIA: La nostra responsabilitat cap a l’evolució planetària i humanitària. A càrrec de
Maria Rosa Miranda, al local Canviem, 11 h.
CALELLA
TALLER INFANTIL. Ocell d’hivern
a càrrec de Susanna. Biblioteca
Can Salvador de la Plaça, 11.30 h.
DIA 3
PALAFOLLS
CINEMA. Amb la projecció de El
hilo invisible. Al Teatre de Palafolls. 18 h.
PINEDA DE MAR
TROBADA: Passejar és viure. A
càrrec de Nora Jofré, al local Canviem. 11 h.

FEBRER

AGENDA FACILITADA PER RÀDIO MARINA

UNIRAID: Trobada de cotxes
amb botifarrada. Plaça de les
Mèlies, 9 h.
CALELLA
TROBADA D’INTERCANVI I
COL·LECCIONISME. Al passeig
de Manuel Puigvert, de 9 a 15 h.
REPRESENTACIÓ de l’obra El
Principi d’Arquimedes, de Josep
Maria Miró, a càrrec del grup de
teatre de l’ACR de Fals. Al teatre
Orfeó Calellenc, 18.30 h.

PINEDA DE MAR
CONFERÈNCIA: Em sento bloquejat amb la meva vida. Què puc
fer? A càrrec de Josep Gimbernat, al local de l’Associació Canviem, 20 h.
CALELLA
TERTÚLIES EN CATALÀ amb el
llibre El monestir proscrit de Maria Carme Roca. Biblioteca Can
Salvador de la Plaça, 10 h.

DIA 4
CALELLA
TALLER DE MEMÒRIA NIVELL I.
Al local del c. Doctor Vivas, 152,
16.30 h.

20È ANIVERSARI CAFÈ JAZZ A
CALELLA. Concert amb Helena
Rosich (veu), Alexandre Carbonell
(piano), Xavier Figuerola (saxo),
Oriol Roca (contrabaix) i Santi Colomer (bateria). Al restaurant La
Gàbia, 22 h.

CLOENDA DEL GRUP DE SUPORT EMOCIONAL I AJUDA
MÚTUA per a cuidadors de persones amb dependència. Fàbrica
Llobet Guri, 16.30 h.

DIA 9
MALGRAT DE MAR
BARRETINA SONA: Maktub, fusió de música mediterrània. Local
de la Barretina, 21.30 h.

CLUB DE LECTURA llibre obert
amb el comentari de El arquitecto
de Tombuctú: Es Saheli, el granadino de Manuel Pimentel. Biblioteca
Can Salvador de la Plaça, 19 h.

PINEDA DE MAR
CERCLE DE DONES. Es comenta
el llibre ‘El cuerpo tiene sus razones’, de Thérèse Bertherat. Biblioteca Serra i Moret, 11.30 h.

DIA 5
PINEDA DE MAR
EL CLUB DE L’ÒPERA. Biblioteca
Serra i Moret, 18.30 h.

CALELLA
CONTE-TALLER JullyButterfly a
càrrec de Laura Asensio, biblioteca
Can Salvador de la Plaça, 11.30 h.

DIA 6
CALELLA
CONFERÈNCIA La dignitat humana com a base d’una nova societat. A càrrec del Sr. Joan Antoni
Melé, formador en valors, promotor de la Banda Ètica. Casal l’Amistat, 18.30 h.

DIA 10
MALGRAT DE MAR
TEATRE. Aquí no paga ni Déu.
Dins del Concurs de Teatre Vicenç
Bayarri. Centre Cultural, 18 h.

DIA 7
TORDERA
CLUB DE LECTURA: Gomet Vermell i Gomet Verd. Biblioteca,
17.30 h.
PINEDA DE MAR
BIBLIOLAB: Guitarreig amb Arduino, a càrrec de la Fundació Tarrés.
Biblioteca Serra i Moret, 17.30 h.
CALELLA
XERRADA PER A FAMILIARS DE
MALALTS D’ALZHEIMER I ALTRES DEMÈNCIES. Grup d’ajuda
mútua. A càrrec de la Sra. Lorena
Grau, neuropsicòloga de l’Associació de Voluntaris i Amics de l’Hospital. Sala de Juntes de l’Hospital
Sant Jaume de Calella, 15.15 h.
CLUB DE LECTURA EN ANGLÈS
amb el llibre The Shadow of the
Wind. Biblioteca Can Salvador de
la Plaça, 19 h.
DIA 8
PALAFOLLS
DANSA. Amb l’espectacle Una
mujer fue la causa de la companyia LaboratoriA. Al Teatre de Palafolls, 20.30 h.

PINEDA DE MAR
RECITAL DE POESIA: Jacint Verdaguer. Escola Sant Jordi, 11.45 h.
CALELLA
ACTES DE TRASPÀS de la Ciutat
del Bàsquet Català a Reus, Pavelló
Municipal Parc Dalmau, 10 h.

REPRESENTACIÓ de l’obra Nit de
ràdio 2.0 de Cristina Clemente. Al
teatre Orfeó Calellenc, 18.30 h.
DIA 11
PINEDA DE MAR
1A SESSIÓ PROCESSAT PERSONAL D’UNA FOTO ORIGINAL
RAW. A l’espai Sara Llorens, 21 h.
CALELLA
TALLER DE MEMÒRIA NIVELL I.
Al local del c. Doctor Vivas, 152,
16.30 h.
DIA 12
CALELLA
XERRADA per a tothom qui té
cura de persones amb dependència a casa. Com cuidar una persona gran a casa: coneguem els
símptomes geriàtrics. A càrrec de
la Dra. Maura Nicolau, metgessa
especialitzada en geriatria. Aula
d’Educació Sanitària del CAP Calella, 16 h.
DIA 13
CALELLA
BALL PER A LA GENT GRAN. Espai Mercat, 18 h.
CONFERÈNCIA. La societat secreta més famosa del món. A
càrrec del Sr. David Revelles, periodista i guia cultural. Casal
l’Amistat, 18.30 h.
DIA 14
PINEDA DE MAR
EXPERIÈNCIA SENSORIAL. A la
voreta dels cors, a càrrec de Companyia Patawa. Biblioteca Serra i
Moret, 17.30 h.
CICLE DE XERRADES, l’assetjament a través de les noves tecnologies, a càrrec de Josep Pujades.
Centre Cívic Poblenou, 18 h.
CALELLA
TARDES DE TERTÚLIA, amb el

comentari de Mitja vida, de Care
Santos, 18 h.
CLUB DE LECTURA en anglès
amb el llibre The Shadow of the
Wind. Biblioteca Can Salvador de
la Plaça, 10 h.
DIA 15
MALGRAT DE MAR
CONTES DELS DIVENDRES. Biblioteca Municipal, 18 h.
CALELLA
TERTÚLIES EN CATALÀ amb el
llibre El monestir proscrit, de Maria Carme Roca. Biblioteca Can
Salvador de la Plaça, 10 h.
PROJECCIÓ del documental Camí
Calella-Finisterre 2010. Al local de
l’Associació Calella-Marxa, 20.15 h.
20È ANIVERSARI CAFÈ JAZZ A
CALELLA. Concert amb Albert
Marquès (piano), Manel Fortià
(contrabaix) i Marc Miralta (bateria). Sala Mozart, 22 h.
PALAFOLLS
XERRADA: El viatge de primària
a secundària, als pares d’alumnes
de 5è i 6è. Al MiD, 19.30 h.
MÚSICA: Basarab, música d’autor. Al Teatre de Palafolls, 20.30 h.
DIA 16
MALGRAT DE MAR
BARRETINA SONA: Rosa Sánchez Quartet. Al Local de la Barretina, 21.30 h.
TORDERA
ESPECTACLE DE MÀGIA: Enchantée, amb la Maga Melanie. Teatre Clavé, 18 h.
PINEDA DE MAR
TALLER DE MUSICOTERÀPIA:
desperta el teu nen/a interior. Al
local de l’Associació Canviem, 18 h.
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PINEDA DE MAR
SOPARFORUM. Sopar compartit
i passada de pel·lícula. Local Canviem, 20 h.
CALELLA
TERTÚLIES EN CATALÀ amb el
llibre El monestir proscrit, de Maria Carme Roca. Biblioteca Can
Salvador de la Plaça, 10 h.
TROBADES D’ÒPERA, amb Un
giorno di regno de Francesco Giuseppe Verdi. Al teatre Orfeó Calellenc, 18.30 h.

SANTA SUSANNA
TALLER. Experimenta com un arqueòleg: Jeroglífics, paraules divines. Biblioteca Vall d’Alfatà, 11 h.
CALELLA
TALLER INFANTIL. Activitat gratuïta per a nens i nenes a partir
de 4 anys. Cal inscripció prèvia.
Biblioteca Can Salvador de la Plaça, 11.30 h.
PALAFOLLS
TALLER DE MANUALITATS.
Mandales de llana. Per a nens i
nenes de 6 a 8 anys (acompanyats
d’un adult), i de 9 a 12 (a càrrec
dels monitors). Biblioteca Enric
Miralles, 11 h.
DIA 17
PALAFOLLS
TEATRE. Al Teatre de Palafolls
PINEDA DE MAR
MISSA DE LA HERMANDAD. Ermita de les Creus, 10 h.
CINEMA:
Superlópez. A l’Auditori, 18 h.
CALELLA
26È CROS CIUTAT DE CALELLA,
puntuable per al Circuit Maresmenc de Cros. Zona Esportiva La
Muntanyeta, 9 h.
REPRESENTACIÓ de l’obra Barcelona de Pere Riera. Al teatre Orfeó Calellenc, 18.30 h.
DIA 18
MALGRAT DE MAR
CLUB DE LECTURA per a nois i
noies, a càrrec d’Ester Pascual. Biblioteca Municipal 17.30 h. De 0 a
11 anys i 18.30 h de 12 a 14 anys.
CALELLA
TALLER DE MEMÒRIA NIVELL
I. Local del c. Doctor Vivas, 152,
16.30 h.
SANTA SUSANNA
CLUB DE LECTURA MITJANS.
Despertem el plaer per llegir i
explicar històries. Biblioteca Vall
d’Alfatà, 17.30 h.

PALAFOLLS
XERRADA sobre Bullying. Biblioteca de l’Escola Mas Prats, 15 h.
DIA 19
PALAFOLLS
XERRADA sobre energia solar. Sala
de Plens de l’Ajuntament, 19 h.
DIA 20
CALELLA
CONFERÈNCIA Nelson Mandela i la fi de l’Apartheid a Sud-Àfrica. A càrrec del Dr. José Manuel
Rúa, professor del Departament
d’Història Contemporània de la
Universitat de Barcelona. Casal
l’Amistat, 18.30 h.
PALAFOLLS
INAUGURACIÓ de l’Exposició
Paisatges de Terra, Aigua i Gel, al
MiD, 20 h.
DIA 21
TORDERA
CLUB DE LECTURA INFANTIL.
Gomet Vermell i Gomet Verd. Biblioteca, 17.30 h.
PINEDA DE MAR
TALLER CREATIU: Viure el Carnestoltes. Biblioteca Serra i Moret, 18 h.
CALELLA
XERRADA per familiars de malalts d’Alzheimer i altres demències. Sessió Aspectes legals. Sala
de Juntes de l’Hospital Sant Jaume de Calella, 15.15 h.
CLUB DE LECTURA EN ANGLÈS
amb el llibre The Shadow of the
Wind, biblioteca Can Salvador de
la Plaça, 19 h.
DIA 22
MALGRAT DE MAR
HORA DEL CONTE. Contes
d’ocells dins d’un cistell a càrrec
d’Alma i la Mar de contes. Biblioteca Municipal, 18 h.
PALAFOLLS
MÚSICA. Al Teatre de Palafolls
CICLE Paraules pel 19. Júlia Bacardit, Irene Pujadas i Irene Selvaggi.
Biblioteca Enric Miralles, 20 h.

20È ANIVERSARI CAFÈ JAZZ A
CALELLA. Concert amb Gorka
Benítez (saxo), Dani Pérez (guitarra) i David Xirgu (bateria). Al
Sublim, 22 h.
DIA 23
MALGRAT DE MAR
BARRETINA SONA:
TELVA ROJAS, nit de boleros i música cubana. Al Local de la Barretina, 21.30 h.
PINEDA DE MAR
CARNAVAL AL BAIX PENEDÈS.
Sortida excursió del Casal d’avis
de Poblenou, 8 h. Informació i reserves al 93 769 35 07.
CELEBRACIÓ DEL DIA D’ANDALUSIA amb el concert del grup
Manguara, al Local Social de la
Hermandad, 22 h.
PALAFOLLS
HORA DEL CONTE: En Bum i el
tresor del pirata. Biblioteca Enric
Miralles, 12 h.
CALELLA
TALLER INFANTIL, a partir de 4
anys, cal inscripció prèvia. Biblioteca Can Salvador de la Plaça,
11.30 h.
DIA 24
TORDERA

TEATRE: Les dones de Frank. Teatre Clavé, 18 h.

PINEDA DE MAR
AVUI TERTÚLIA, grup de lectura
a la Biblioteca Serra i Moret, 17 h.

PINEDA DE MAR
CONCERT DE VENT I CANYA:
Música i literatura. Escola Sant
Jordi, 11.45 h.

TALLER DE MAQUILLATGE INFANTIL per a famílies. Centre Cívic Poblenou, 18 h.

ESPECTACLE FAMILIAR: Kàtia,
Cia Teatre Un + K Teatre. Auditori, 18 h.

TROBADA DEL CLUB DE LECTURA. Biblioteca Serra i Moret,
20.30 h.

CALELLA
CELEBRACIÓ DELS TRES TOMBS
amb esmorzar (11h), exhibició del
Club Volteig Calella (12h). Durant
tot el matí, passejada amb ponis.
A partir de les 9, al passeig de Manuel Puigvert.

CALELLA
CONFERÈNCIA ‘Transhumanisme i edició dels cossos’. Segle XXI,
cap on va la humanitat. A càrrec
del Dr. Jordi Vallverdú, professor
del Departament de Filosofia de
la Universitat Autònoma de Barcelona. Al Casal l’Amistat, 18.30 h.

REPRESENTACIÓ de l’obra Els
cacics, de Carlos Arniches, a càrrec del Grup Bell-Lloc de Sant
Pere de Ribes. Teatre Orfeó Calellenc, 18.30 h.
DIA 25
CALELLA
XXXVII JOCS FLORALS DE CALELLA
Últim dia per participar.
TALLER DE MEMÒRIA NIVELL I.
Al local del c. Doctor Vivas, 16.30 h.
PALAFOLLS
CLUB DE LECTURA
Es comentarà el llibre Léxico familiar. Biblioteca Enric Miralles,
19 h.
DIA 26
MALGRAT DE MAR
TALLER DE CARNAVAL
Biblioteca Municipal, 17 h.
DIA 27
MALGRAT DE MAR
CLUB DE LECTURA
El somriure de l’Angelica, d’Andrea Camilleri. Cal inscripció. Biblioteca Municipal, 19 h.

DIA 28
MALGRAT DE MAR
LECTURES ESPECIALS: el club
de lectura fàcil a càrrec d’Ester
Pascual. Cal inscripció. Biblioteca
Municipal, 11 h.
PINEDA DE MAR
III CONCURS DE TRUITES DE
DIJOUS LLARDER. Al Centre Cívic Poblenou, 17.30 h.
CALELLA
CELEBRACIÓ
DEL
DIJOUS
LLARDER. Amb l’espectacle familiar Contes del món de les Germanes Baldufa. Plaça de l’Església, 17.30h. Ball de dijous Llarder,
a l’Espai Mercat, 18 h.
TALLER DE MEMÒRIA, biblioteca Can Salvador de la Plaça, 18 h.
CLUB DE LECTURA en anglès
amb el llibre ‘The Shadow of the
Wind’, biblioteca Can Salvador de
la Plaça, 19 h.
PALAFOLLS
CONCURS DE TRUITES. Per celebrar el Dijous gras. Casal d’avis,
20 h.
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Ipusa, obras y servicios
SELVA - MARESME

‘Ipusa obras y servicios’ és el
resultat de 40 anys d’experiència
en el sector immobiliari i de la
construcció. Des d’ara ofereix els
seus serveis a la Costa Brava i el
Maresme, per tal de facilitar la tasca de trobar un habitatge o un local per a un negoci als seus clients,
estalviant temps i despeses.
Ipusa cerca de manera personalitzada actius immobiliaris. A més ofereixen un programa col·lectiu d’inversió patrimonial al marge d’intermediaris financers.

IPUSA, obras y servicios

Més informació a la seva plana
web: www.ipusaobrasyservicios o

trucant als telèfons 620 57 57 42 o
609 56 95 38 en horari d’oficina. yy

Busca el Caganer!
Calia buscar els caganers que hi
havia a 40 aparadors. Formava
part de la campanya ‘Per Nadal,
comerç local!’
Entre els participants que
omplien la cartilla, sortejaven una NINTENDO SWITCH
POKEMON!
Es tractava de trobar els caganers de xocolata als establiments adherits. Cada cop que en
trobaves un, la botiga segellava
el carnet. Quan es tenien els 40,
s’havia d‘entregar la butlleta amb
el nom i contacte a qualsevol dels
establiments que hi participaven.
Es van recollir més de 400 butlletes.

Guanyadors de la promoció de l’ABBC

BLANES

Els Botiguers de Blanes Cen-

tre han fet aquest Nadal una promoció molt original i familiar.

Auto Estil Blanes
BLANES

Auto Estil Blanes és un nou
taller de planxa i pintura.
Fan tot tipus de feines de
planxa i pintura a cotxes i motos
amb materials de primera qualitat i assecat al forn. També tenen
servei de mecànica ràpida.
Treballen amb totes les asseguradores.
Ofereixen cotxe de substitució
i t’entreguen el teu ben net.
Són 600 metres quadrats al
servei del vehicle situats al carrer
Montjuïc, 17 de Blanes, veïnat de
Mas Florit. yy

Nau d’Auto Estil a Blanes

El sorteig es va fer el 12 de gener al passeig de Dintre i el guanyador va ser en Ricard. yy
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Farmàcies de guàrdia
BLANES
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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12
13
14
15
16
17
18
19
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Diumenge
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
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Diumenge
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
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Diumenge
Dilluns
Dimarts

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

BLANES
Gener - Febrer - Març

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

20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5

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

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

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

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

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
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

PUNTS DE DISTRIBUCIÓ DE LA MARINA

Gener - Febrer - Març
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5

A.MARTÍNEZ
PERPINYÀ
C. CABAÑAS
MAZÓ
M. CABAÑAS
J. MARTÍNEZ
FÀBREGAS
E.TALLADA
TIBAU
CÀNOVES
M.TALLADA
BORRAS
LLADÓ
I.ESPINET

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 Borrell, 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 BAR SAN ANTONIO
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 DAVID BLÁNQUEZ I SALVADOR GUTIÉRREZ (MJN NEUROSERVEIS)

“El nostre objectiu és millorar la qualitat de vida
de les persones amb epilèpsia”
JOAN FERRER I BERNAT

la percepció i les idees amb què
han treballat sempre.

L’empresa blanenca MJN Neuroserveis rep una subvenció de
1,8 MEUR pels propers 2 anys de
la mà de la Comissió Europea.
Aquesta aportació li permetrà continuar amb el desenvolupament
del seu dispositiu MJN-SERAS per
a l‘avaluació del risc de crisi d‘epilèpsia. SME Instrument forma
part del programa Horizon 2020 i
és un instrument de finançament
promogut per la Comissió Europea
que està dirigida a donar suport a
aquells projectes innovadors, que
tinguin l‘ambició de créixer, desenvolupar-se i internacionalitzar-se
a través d’un projecte d’innovació
de dimensió europea i global.
MJN Neuroserveis neix perquè un
dels seus fundadors (David Blánquez) té una filla amb epilèpsia.
Aquest fet ha estat un dels principals motors per al desenvolupament de MJN-SERAS, un dispositiu
que aconsegueix millorar de forma
molt important la qualitat de vida
de les persones amb epilèpsia rebent
un avís de la proximitat d’un atac.
També formen part de la iniciativa
Salva Gutiérrez i Xavier Raurich.
Què suposa rebre la subvenció europea Horizon 2020 d’1,8 MEUR?
Salva Gutiérrez (SG). És una fita
històrica. Per poder homologar i
comercialitzar un dispositiu mèdic calen processos molt complexos i costosos. Aquest reconeixement ens dona un impuls a nivell
internacional. Després d’un llarg
procés competitiu, MJN Neuroserveis ha aconseguit ser seleccionada per la Comissió Europea per
poder participar en el programa
Horizon 2020. En aquest procés,
l’ajuda d’Acció de la Generalitat
de Catalunya ha estat molt important per assolir l’objectiu final.
En què s’invertiran aquests
diners?
SG. Bàsicament en tres camps:
-Ampliació d‘estudis clínics en
hospitals de Madrid i Alemanya.
La realització de proves clíniques

La comercialització, quan podria ser una realitat?
DB. Tots els tràmits són molt complexos, però nosaltres estem treballant perquè sigui una realitat
el segon semestre d’aquest 2019 a
Europa. Posteriorment, l’objectiu
és entrar als Estats Units.

Gutiérrez i Blánquez als estudis de Ràdio Marina. Foto Anna Carlos

són bàsiques per obtenir el reconeixement de la comunitat mèdica.
-Ajuda a la comercialització, internacionalització i comunicació
del projecte.
-Aplicació de Big-Data i millora
d’algoritmes d’intel·ligència artificial, amb l’objectiu d’optimitzar
els resultats obtinguts.
El tema, per tant, ja no és ni local, ni comarcal, ni català, ni estatal!, va molt més enllà.
SG. Efectivament. Estem treballant a nivell europeu i també ens
estem introduint als Estats Units.
Mirem enrere i recordem, quant
comenceu a buscar una solució
per advertir que s’acosta un atac
epilèptic i per què?
David Blánquez (DB). La meva filla
pateix epilèpsia, que en grec vol dir
atac per sorpresa. Vàrem començar
a buscar solucions per rebre un avís
minuts abans de patir un atac d’epilèpsia i evitar caigudes i lesions, en
definitiva, millorar la qualitat de
vida d’aquestes persones.
Les primeres opcions no van funcionar.
DB. El 2009 vam estudiar la suor a
nivell tècnic i físic, els anys 2011/12
es va treballar amb un gos d’assistència i no va ser fins el 2012 quan

Els tres socis a les oficines MJN. Foto Salva Gutiérrez

ens vam plantejar la opció de l’auricular connectat a un telèfon mòbil. Posteriorment es va constituir
l’empresa, es va presentar el pla, van
començar les proves i ara estem a
l’espera de rebre les certificacions
per poder comercialitzar-ho.
En què consisteix l’aparell
MJN-SERAS?
DB. És un auricular que registra
l’activitat elèctrica del cervell,
s’analitza i pot predir una crisi.
Cada dispositiu està personalitzat, segons les característiques de
les crisis que té la persona. N’hi
ha que tenen un risc baix de crisi,
d’altres mitjà i també hi ha el risc
alt. És una mesura de seguretat
per evitar accidents.
Quines proves s’han fet?, A on?
Amb quanta gent?
DB. S’han fet proves amb pacients
a la Cínica Corachan de Barcelona i ara estem treballant per ferne a Madrid i Alemanya. Primer
s’ha treballat amb 23 persones.
Ara arribarem a les 30 i l’objectiu
final seria fer proves a una vuitantena d’afectats per epilèpsia.
I els resultats?
DB. Els resultats són positius.
Sempre hem treballat per disposar de com a mínim un minut

perquè la persona afectada es
pugui posar en seguretat. A les
proves clíniques s’ha assolit una
mitjana de set minuts.
Paral·lelament a les proves clíniques, esteu tramitant tota la
documentació necessària per
homologar el dispositiu i comercialitzar-lo.
SG. Aquest és un tema molt complex. A l’octubre ja vàrem presentar l’Auditoria ISO 13485, la que
marca els dispositius mèdic. També la documentació del marcatge
CE per poder treballar a Europa.
Heu obtingut resposta?
SG. Ens han demanat informació
de diversos aspectes que nosaltres ja hem contestat. Cal tenir en
compte que és un projecte únic al
món. No tenen referències i per
tant s’ha creat un comitè d’experts
amb neuròlegs d’arreu del món
perquè ho avaluïn i concedeixen
el certificat final.
I a nivell mèdic, quina resposta
esteu tenint?
SG. Són molt prudents perquè és
una novetat. S’ha de demostrar la
seva eficàcia amb assajos i publicacions especialitzades. Ho hem
presentat a diversos congressos.
Hem d’aconseguir que canviïn

L’aparell que estant provant. Foto Anna Carlos
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Hem començat parlant de la
subvenció a nivell europeu, però
anteriorment ja heu rebut d’altres premis i reconeixements.
DB. Així és. Un dels premis ens
el va atorgar la Fundació Vodafone España, premis dedicats a
la innovació que es van lliurar a
Oviedo. En aquests premis, a més
del MJN-SERAS es va reconèixer
l’Ordre Hospitalària de Sant Joan
de Déu per la seva contant aposta
per l’ús de la tecnologia per generar un major impacte social.
També es va premiar Showleap,
un traductor de la llengua dels
signes a veu en temps real.
A la Gala de lliurament dels
Premis E-TECH 2018, organitzats per l’Associació d’Empreses
de Noves Tecnologies de Girona (AENTEG) i patrocinats per
BBVA i Grup Simon Assessors,
amb el suport de la Generalitat
de Catalunya, la Diputació de
Girona i l’Ajuntament de Girona
vàrem rebre el Premi a la recerca i
la innovació tecnològica, un premi que vol reconèixer a l’empresa,
entitat o institució gironina que
hagi encapçalat un dels principals
avenços tecnològics de l‘any.
Entre d’altres, també hem rebut
el reconeixement de la Fundació Mapfre.
Per acabar, un desig de futur?
Comercialitzar el dispositiu i
millorar la qualitat de vida de
les persones que pateixen epilèpsia. Aquest va ser l’objectiu inicial i el que es manté en
aquests moments. yy

Imatge del vídeo de presentació. Foto Marta Villalta

