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Durant 10 anys, les entitats socials han hagut d’assumir l’impacte de les retallades i la congelació de les ajudes. Ara també han d’assumir l’augment del SMI.

ECONOMIA - Pàg. 10

RADIOGRAFIA AL TURISME 2018
L’any passat van arribar menys turistes a les comarques de Girona, però van
gastar més diners.

Nou POUM a Blanes

Els Encantats van desfilar a Lloret de Mar i Blanes. Foto M.A. Comas

Blanes, Lloret i Tossa s’han tornat a unir per celebrar el Carnaval de la Costa Brava sud. El Carnaval de Lloret ha arribat al 40è aniversari. Com és tradicional, l’acte central han estat les dues rues. A Blanes, hi ha hagut una rua i propostes familiars a la Ciutat Esportiva. Els actes centrals del Carnaval de Tossa seran el 14,
15 i 16 de març. Més informació a la pàgina 8.

“Jo acuso”
Vista general de Blanes des de Sant Joan. Foto Aj. Blanes

Blanes ha aprovat el Pla General d’Urbanisme amb un total de 15 vots.
Si no hi hagués hagut aquesta aprovació, aquest mes de març hauria entrat en vigor el POUM del 1981. El nou planejament no contempla ‘per
raons jurídiques’ les ampliacions il·legals de dos càmpings, una possibilitat que ha quedat del tot descartada. Pàg. 9

Els 12 acusats del procés han aprofitat els interrogatoris del judici per
defensar que l’única violència que
hi va haver l’1-O va ser la policial i
que es consideren “presos polítics”.
Dels 12 acusats, 9 fa mesos que estan en presó preventiva, primer a
Madrid, després a Catalunya i actualment novament a Madrid. Alguns
dels acusats només han contestat a
la defensa, mentre la resta han respost també a la fiscalia i advocacia
de l’Estat amb l’objectiu de desmuntar tots els seus arguments. Pàgs. 3 i 4

Bassa, Forcadell i Cuixart al banc dels acusats. Foto ACN
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Lloret tindrà un nou institut

L’Editorial
Judici al dret a decidir
Aquests dies tota l’atenció jurídica està centrada a Madrid.
S’està fent un judici que mai no hauria d’haver existit, amb
sessions maratonianes i dos punts de vista clarament oposats.
Si analitzem les sessions, trobem un jutge Marchena que
sembla prou just en l’ordenament de cada intervenció. La
gran pregunta que es fa molta i molta gent és: el que es demostra i el que no es certifica serà tingut en compte a la
sentència? o com s’apunta des de diversos sectors, aquesta ja està escrita.
Criden especialment l’atenció els errors de la fiscalia. En una
qüestió en què 12 persones es juguen passar-se 15, 20 o 25 anys
a la presó, es pot ser tan inexacte i cometre tantes errades?
Sobre el paper, els acusats que han respost a la fiscalia han
tingut uns grans aliats a l’hora d’anar desmuntant totes les
acusacions.
També destaca la manca de memòria dels dirigents polítics de l’època en què van passar els fets. Ara, ningú recorda res, ni ha fet res!
I tot, com va dir Gerard Piqué al Bernabéu, per no dialogar i escoltar-se. yy
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Presentació del nou institut a Girona. Foto Aj. Lloret
LLORET DE MAR

El director dels Serveis Territorials d’Educació a Girona,
Martí Fonalleras, i l’alcalde de
Lloret de Mar, Jaume Dulsat,
han presentat la creació d’un nou
institut per al curs 2019-2020.
Amb aquest nou centre educatiu,
que començarà amb dues línies
d’ESO, es vol donar resposta a
l’increment de la demanda en
l’escolarització a la secundària
en la població.
El centre, que durà el nom
d’Institut Sant Quirze, s’instal·
larà de manera provisional en
un mòdul prefabricat situat al
Camí de Can Barnés i comptarà
amb tres espais d’aula i un espai
diàfan d’administració i sala de
professors. Concretament, el so-

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

lar on s’hi ubicarà el mòdul correspon al que ja havia estat ocupat per l’Escola Fanals i el tercer
institut de Lloret de Mar que
posteriorment van fusionar-se
per formar l’actual Institut Escola de Lloret. Pel que fa al nom,
aquest té l’origen en els terrenys
que acolliran en un futur l’edifici
del nou centre, situats al costat
de l‘ermita de Sant Quirze.
El director dels Serveis Territorials d‘Educació a Girona ha
destacat que el nou centre dona
sortida a l‘alta ocupació en els
darrers nivells de la primària i
que Lloret necessita aquest centre: “La darrera actuació a Lloret
va ser el 2011 i des de llavors no
s‘ha creat cap centre nou i ara es
farà”. En el mateix sentit, ha des-

tacat el treball dels Serveis Territorials de Girona per crear nous
centres al territori: “En 9 mesos
hem generat 2 instituts nous i un
institut escola; per tant, neixen 3
nous instituts el curs que ve”.
El nou institut preveu acollir
el proper curs 60 alumnes provinents de les escoles del municipi -l’adscripció de primària a
secundària al municipi és de totes les escoles a tots els instituts-.
A nivell municipal, la previsió
per als tres propers cursos és que
Lloret de Mar compti amb un total de 14 grups de 1r d’ESO: 12 de
públics i 2 de privats concertats.
En aquest sentit, de cara al curs
2020-2021 ambdues administracions estan estudiant la creació
d’un nou institut escola. yy

Vols rebre La Marina al teu
dispositiu i sense descàrregues?

ESCANEJA EL CODI
i deixa les teves dades

Terminal d‘Autobusos:

Transports Pujol
Barcelona Bus

972 337 842
972 350 487

ITV

972 353 133

972 372 943
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“L’única violència va ser la policial”

Els acusats en el judici que es fa al TS pel procés desmunten els arguments de la fiscalia i no contesten a Vox
MADRID

amb el càrrec de presidenta del
Parlament”.

Els 12 acusats en el judici del
procés han tingut cinc dies per desmuntar el relat de la fiscalia i denunciar que és un “judici polític”.

Josep Rull: “El TC fa un ús
sistemàtic per minimitzar l‘autonomia de Catalunya“ o “El Govern
no es va gastar ni un euro amb el
referèndum. Les finances estaven
controlades per l‘Estat”.

La vista va començar amb dos
dies de qüestions prèvies. Tot i que
el Tribunal va admetre que es pogués declarar en català amb una
traducció paral·lela i no simultània, els acusats han optat per ferho en castellà “per evitar confusions en les traduccions, facilitar que
tothom ho entengui amb la seva
pròpia veu i no allargar encara més
les maratonianes sessions”.

Dolors Bassa: “No es va publicar res al DOGC ni en cap organisme internacional de la proclamació de la independència”.
Meritxell Borràs: “No es va
usar ni un euro per al referèndum
ni al meu departament ni a cap altre” o “L’1-O em va causar una disjuntiva entre el mandat del Parlament i la possible suspensió del TC”.

Aquestes són algunes afirmacions que s’han pogut escoltar al TS:
Oriol Junqueras: “Votar no és
cap delicte, impedir-ho per la força
sí” o “Em considero un pres polític”.
Raül Romeva: “L´única violència la va exercir la policia durant
l-O” i “No hi ha un sol tractat europeu que prohibeixi explícitament
el dret a l’autodeterminació”.
Joaquim Forn: “Vam apurar
fins l‘últim moment la possibilitat
de pactar i de buscar una solució

Els 12 acusats el primer dia del judici. Foto ACN

política en espera dels resultats
de les mediacions” o “Els mossos
mai van rebre ordres polítiques
de la Conselleria”.
Jordi Turull: “La fiscalia com
més parla, més en evidencia queda (després de declarar)” o “Mai
m’hauria imaginat que la policia
hauria desplegat aquella violència
contra gent pacífica”.

Jordi Sànchez: “No hi ha democràcia sense llei, però no hi pot
haver una llei que ofegui la democràcia“ o “És radicalment fals que
el 20-S hi hagués cap intent d‘assalt. No hi va haver cap dany ni a
l‘edifici ni risc per a la integritat de
cap persona a la seu d’Economia“
Jordi Cuixart: “La meva prioritat ja no és sortir de la presó, és

denunciar la vulneració de drets i
resoldre el conflicte”. En relació a
Òmnium i l’ANC, “No cometem
cap il·legalitat perquè cap tribunal
ens interpel·la directament, no es
declara l‘estat d‘excepció ni es prohibeix el dret a manifestació”.

Santi Vila: “Vaig fer una
“aproximació” amb interlocutors
polítics, religiosos, empresarials i
institucionals per evitar el despropòsit i que això acabés malament”
o “Després de la suspensió del TC
l‘1-O “muta” i ja no el reconec com
a “referèndum”.

Carme Forcadell: “No vaig
participar ni dirigir cap estratègia, em vaig limitar a complir

Carles Mundó: “Estava convençut que la convocatòria de l‘1-O
no era cap delicte”. yy
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Les xifres del judici del procés
ció popular (exercida pel partit
ultradretà Vox) pels delictes de
rebel·lió, malversació i organització criminal.
En el cas de la Fiscalia, les peticions de pena sumen 177 anys i
l‘Advocacia de l‘Estat ho rebaixa
fins als 119 en no veure-hi rebel·
lió sinó sedició. Nou dels dotze
acusats estan empresonats des de
fa mesos. Entre tots, acumulen
més de 3.700 dies de reclusió.
El TS està presidit per Manuel Marchena. Foto ACN
MADRID

El Tribunal, que està format
per set magistrats -i presidit per
Manuel Marchena- asseu al banc

dels acusats 12 líders independentistes per als quals se sol·licita fins a 702 anys de presó. És
la petició global que fa l‘acusa-

ACUSACIONS I DEFENSES
Dins de la Sala de Vistes hi ha
vuit equips de defensa que contraresten els arguments de les tres
acusacions. Per part de la Fiscalia
hi són Consuelo Madrigal, Javier

Zaragoza, Jaime Moreno i Fidel
Cadena. L‘Advocacia de l‘Estat ha
designat la cap de penal Rosa María Seone i Elena Sáenz. Seoane es
va incorporar després que rellevessin Edmundo Bal, partidari de
mantenir la mateixa acusació que
la Fiscalia per rebel·lió i no rebaixar a sedició.
Les defenses dels acusats estan representades pels lletrats
Andreu van den Eynde i Estefania Torrente (Romeva i Junqueras), Jordi Pina, Ana Bernaola,
Francesc Homs i Míriam Company (Rull, Turull, Sànchez),
Mariano Bergés (Bassa), Xavier
Melero, Judit Gené i Francesc
Homs (Forn i Borràs), Marina
Roig, Benet Salellas i Àlex Solà

(Cuixart), Olga Arderiu i Raimon Tomàs (Forcadell), Josep
Riba (Mundó) i Pau Molins i
Juan Segarra (Vila).
ATENCIÓ MEDIÀTICA
S‘han acreditat més de 600
periodistes per cobrir el judici
més important que ha celebrat
el Tribunal Suprem. Pertanyen a
150 mitjans de comunicació, dels
quals 50 són internacionals.
L‘atenció mediàtica se centra
tant a dins de l‘edifici com a fora,
amb declaracions dels principals
líders polítics catalans i la presència d‘una comitiva per acompanyar els presos també amb representació d‘ANC i Òmnium. yy

21-F a Blanes i Lloret
BLANES/LLORET DE MAR

A Blanes, el moviment va
començar ben d’hora amb una
marxa lenta a la carretera de Blanes a Tordera. A mig matí, els
promotors de les mobilitzacions
es van concentrar a les portes de
l’ajuntament i van recórrer diversos carrers. A les cinc, l’acció es
va repetir. Molts establiments del
centre van tancar.
A Lloret hi va haver accions
dels piquets informatius a les deu i
les dotze del matí i una concentració a les portes de l’ajuntament a
la tarda. Les reivindicacions de la
Intersindical-CSC i altres entitats
i partits que li feien costat eren laborals, però especialment anaven
adreçades als presos polítics. yy

21-F a Blanes. Foto Yoyo

Concentració a Lloret de Mar. Foto M.A. Comas

Propera parada, el 16-M a Madrid
BARCELONA/MADRID

Les mobilitzacions han estat
permanents des de la tardor del
2017 –amb concentracions setmanals- però s’han intensificat
amb l’inici del judici al TS. Hi
ha hagut tres dates clau: la mobilització de Barcelona del 16-F, la
vaga del 21-F i la manifestació a
Madrid del proper 16-M.
BARCELONA

Concentració a Barcelona. Foto ACN

L‘organització de la manifestació en contra del judici de l‘1-O
que va omplir el dissabte 16 de
febrer la Gran Via de Barcelona,
ha xifrat l‘assistència en mig milió de persones. Per la seva banda, la Guàrdia Urbana ha considerat que l‘acte ha comptat amb

200.000 participants. La capçalera de la manifestació, convocada
per l‘ANC i Òmnium Cultural
amb el suport dels partits sobiranistes, va sortir de la plaça d’Espanya a les cinc de la tarda cap
a l‘escenari instal·lat a la plaça
Universitat, des d‘on es van fer
els parlaments. Els manifestants
s‘han definit com “un mur contra la repressió” i han reclamat
“Llibertat, presos polítics”, tot
defensant que “l‘autodeterminació no és delicte”.
MADRID
El sobiranisme té ara posada
la mirada en la manifestació del
16 de març a Madrid. Així ho
han expressat els portaveus de la

campanya‚ “L‘autodeterminació
no és un delicte”. “Vinguem d‘on
vinguem, fem de Madrid la ciutat
que assenyali la vergonya democràtica i la decadència del règim;
hem de compartir i unir el combat per la democràcia i els drets
fonamentals perquè l‘autodeterminació no és delicte, és un dret”,
ha arengat el periodista Martí
Anglada. Durant els discursos del
21-F, també amb representants
sindicals, que han xifrat l‘assistència al passeig de Gràcia en
200.000 persones, s‘ha reivindicat el dret de vaga “tantes vegades
com calgui” per defensar drets i
han carregat contra el judici de
l‘1-O, que “persegueix castigar de
forma exemplar” els dirigents independentistes processats. yy
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28-A: eleccions generals

Control policial
LLORET DE MAR

Enxampen un motorista que
triplicava la taxa d‘alcohol i va tenir un accident a Lloret de Mar.
Els Mossos d‘Esquadra de
Trànsit del sector de Sant Feliu
de Guíxols va muntar un cap de
setmana de febrer un dispositiu
especial per prevenir els accidents
de trànsit de motocicletes.
El dispositiu Premot es va fer a
les carreteres GI-681 i GI-682, entre els termes municipals de Lloret
i Tossa de Mar, on en total van denunciar per la via administrativa
41 conductors per infraccions.

A més de les denúncies administratives, els Mossos van
denunciar penalment un motorista de 46 anys, de nacionalitat
espanyola i veí de Badalona, que
va sortir de la via a la GI-682,
prop de Lloret de Mar i triplicava
la taxa d‘alcohol permesa.
Aquests controls són una estratègia operativa de vigilància
als motoristes que poden ser infractors, però també com a víctimes d‘infraccions de tercers,
amb la voluntat de reduir la sinistralitat dels vehicles a motor
de dues rodes. yy

Pedro Sánchez anunciant les eleccions anticipades. Foto ACN
MADRID

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat
la convocatòria d’eleccions generals el 28 d’abril. Seran després de
la Setmana Santa i, per tant, bona
part de la campanya coincidirà
amb jornades festives.
Ho ha fet després de convocar
un Consell de Ministres extraordinari on ha anunciat la decisió
als membres del seu govern i els
ha agraït la tasca d’aquests mesos. Posteriorment, el president

espanyol va comunicar la data
al rei Felip VI i el Butlletí Oficial
de l’Estat (BOE) publicà el decret
de dissolució de les Corts 54 dies
abans de la data elegida.
Sánchez ha atribuït la decisió
al “bloqueig” de les forces de la
dreta a les seves lleis al Congrés
dels Diputats i a la caiguda d’uns
“pressupostos socials” a mans del
PP, Cs i també de les forces independentistes.
En aquest sentit, ha reivindicat

l’aposta del seu executiu pel “diàleg dins de la llei” amb Catalunya,
i ha retret a les formacions de la
dreta que no hagin actuat amb la
“lleialtat” que ho va fer el PSOE
durant el mandat de Rajoy. Segons
Sánchez, ara és la societat qui ha
de decidir si fa “passos enrere” o
“avança”.
Unes eleccions, aquestes, que
es faran un mes abans de les municipals i les europees previstes pel
26 de maig i que coincideixen en el
temps amb el judici del procés. yy

Roda en mal estat d’una de les motos controlades. Foto ACN
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Més d’una desena de formacions optaran a
l’Alcaldia de Lloret de Mar el 26-M
MOISÉS GARCIA - LLORET DE MAR

Expectació a Lloret de Mar per
les pròximes eleccions municipals. Tot i que encara queden prop
de tres mesos fins al 26 de maig,
data fixada pels comicis, ja es van
definint els partits que es presentaran per optar a l’Alcaldia. Fins al
moment, es coneixen 10 candidatures: Junts per Lloret, PSC, ERC,
Lloret en Comú, Podem, Som Alternativa, Força Lloret, Independents per Lloret, PIAI i PP, a més
de Manuel Horri, que ha anunciat
a través de les xarxes socials que
es presenta amb Plataforma per
Catalunya.

«El 2015, vuit de les
deu llistes que es van
presentar van aconseguir
representació»
L’actual alcalde, Jaume Dulsat,
encapçalarà la llista de Junts per
Lloret, que aglutina els partits del
PDeCAT i Junts per Catalunya a
la vila. No serà l’únic membre de
l’actual consistori que repetirà
a les eleccions. És el cas de Jordi
Orobitg que tornarà a ser el cap
de llista d’ERC i ho compaginarà
amb les seves funcions de diputat
al Parlament de Catalunya. Tots
dos candidats han estat dels primers en donar-se a conèixer, de la

Els deu caps de llista del 2015. Foto M.A. Comas

mateixa manera que el del PSC. Es
tracta de Francisco Pastor, que es
presentarà per primera vegada a
unes eleccions.
Pel que fa a les formacions de
Lloret en Comú i Podem, tot i que
en un principi hi havia la possibilitat de fer una candidatura conjunta, s’ha conegut en les últimes
setmanes que es presentaran per
separat. Lloret en Comú, format
per membres d’ICV, EUiA, dels
Comuns i gent independent, estarà encapçalat per Miguel Gra-

cia, actual regidor d’ICV-EUiA,
mentre que Podem Lloret comptarà amb Gabriela Attene de número 1. D’altra banda, un altre
dels candidats anunciats en les
últimes setmanes ha estat Miguel
Moreno, que serà el cap de llista
del PP, que actualment no té representació a l’ajuntament.
A més, cal destacar que diferents regidors de l’actual consistori han decidit sumar-se a altres
formacions. És el cas de Lluïsa
Baltrons, que actualment és regi-

dora de l’equip de govern per CiU
però que encapçalarà una llista independent amb la candidatura de
Força Lloret. Per la seva part, Paulino Gracia, regidor a l’oposició i
portaveu d’En Lloret Sí Se Puede,
serà l’alcaldable de Som Alternativa. D’altra banda, Enric Martínez,
actual regidor no adscrit i exregidor del PP, serà el número 1 d’Independents per Lloret. A aquestes
noves formacions s’ha d’afegir el
PIAI, el Partit Independent d’Acció Innovadora, en el què Àlex
Maset estarà al capdavant.

De les possibles candidatures
que s’hi podrien afegir, hi ha el
Moviment Independent de Lloret (MILLOR), principal partit de
l’actual oposició amb quatre regidors al consistori. Segons el seu
portaveu, Marc Fuertes, anunciaran en les pròximes setmanes la
decisió de presentar-se o no als
comicis. Un cas similar és el de
Ciutadans, que en aquest mandat compta amb dos regidors a
l’oposició, Jordi Hernández i Jaime Muzas. Tot i que la formació
taronja es presentarà a les eleccions, encara es desconeix qui serà
la persona que encapçalarà la
candidatura. I quasi en la mateixa
línia es troba la CUP. En aquest
cas, serà a través d’una assemblea
quan es decidirà si formen part
del gruix de llistes electorals.

«El nombre de regidors
del plenari lloretenc
és de 21»
Actualment, el consistori lloretenc està format per 7 partits
i un regidor no adscrit. L’equip
de govern el formen CiU, PSC
i ERC-Avancem, mentre que a
l’oposició hi ha el MILLOR, ICVEUiA, Ciutadans, En Lloret Sí Se
Puede i el regidor no adscrit. yy

Conveni de col·laboració de Lloret de Mar amb
l’Associació Celíacs de Catalunya
LLORET DE MAR

L’Ajuntament de Lloret de Mar
ha signat un acord de col·laboració amb l’Associació Celíacs de
Catalunya amb l’objectiu de contribuir a la millora de la informació, l’assessorament, la sensibilització i la qualitat de vida de les
famílies amb persones celíaques.

«A Catalunya, la xifra de
celíacs s‘eleva a 75.000»
Aquest acord significa el
compromís transversal de l’Ajuntament de Lloret de Mar en totes
les seves àrees per tal d’impulsar
accions en benefici de la salut i
el benestar dels celíacs, dels sensibles al gluten i de les persones
amb dermatitis herpetiforme.
El conveni s’emmarca dins
l’estratègia d’impuls al sector de
la gastronomia de Lloret de Mar
2018-2022, desenvolupada per

Lloret Turisme amb la Fundació
Alícia i amb el suport del Gremi
d’Hostaleria de Lloret de Mar i
l’Associació de Bars i Restaurants
de Lloret de Mar.
La gestió de la celiaquia, intolerància i al·lèrgia al gluten és
una de les accions que forma part
de la línia estratègica de Salut, un
dels dos eixos prioritaris definits
dins aquesta estratègia juntament amb el d’identitat, que inclou també l’adequació de l’oferta
gastronòmica de Lloret a la dieta
mediterrània i al vegetarianisme i
veganisme, entre d’altres.
Actualment Lloret de Mar
compta ja amb dos establiments
acreditats per l’Associació Celíacs de Catalunya com a establiments que ofereixen servei sense
gluten, l’Hotel Anabel i el Gnomo Park; i altres negocis com la
cadena lloretenca de cafeteries
PdePà o la cadena hotelera GHT
Hotels, amb tres allotjaments a

Lloret de Mar, estan en procés
d’acreditació.
En paraules de Jaume Dulsat,
alcalde de Lloret de Mar: ”Aquest
acord és estratègic per a Lloret de
Mar, com a ciutat i com a destinació turística, i ens ha d’ajudar en el
nostre objectiu de ser un referent
gastronòmic en la cuina de la salut. Fins ara, des de diferents àrees de l’Ajuntament i també des del
sector privat, ja s’estaven duent a
terme accions en aquesta línia;
però ara signem un acord global”.
Lluïsa Barberan, delegada de
zona de l’Associació Celíacs Catalunya, ha explicat que, “un 1%
de la població és celíaca. A Catalunya, la xifra de celíacs s‘eleva a
75.000 i més de 450.000 a tot l‘Estat espanyol. A nivell europeu es
calcula que hi ha 7,5 milions de
celíacs. Ara bé, encara hi ha molta
feina per fer ja que s‘estima que hi
ha un 80% que encara no està diagnosticada.

L’Associació Celíacs de Catalunya és una entitat sense ànim
de lucre, constituïda el 1977, que
representa el col·lectiu celíac davant entitats i organismes públics

Presentació del conveni. Foto Aj. Lloret

i privats, i els ofereix informació,
formació i assessorament que els
ajuda a aconseguir una millor
qualitat de vida, tant a ells com a
les seves famílies. yy
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Segona moratòria urbanística a la Costa Brava i
avanç del Pla Director Urbanístic (PDU)
COMARQUES DE GIRONA

La Comissió territorial d’urbanisme de Girona ha aprovat
l’avanç del Pla Director Urbanístic (PDU) de revisió dels sòls no
sostenibles en l’àmbit del litoral
gironí. Igualment, s’ha acordat
una extensió de la moratòria de
tramitació de nous instruments de
planejament i de gestió i de noves
llicències d’edificació a la Costa
Brava. Si en la primera moratòria s’afectava a uns 3.000 possibles
nous habitatges, en la segona se
supera els 12.000.

«Si en la primera
moratòria s’afectava a
uns 3.000 possibles nous
habitatges en la segona se
supera els 12.000»
El PDU analitzarà àmbits dels
municipis del litoral gironí on encara es podria construir però que
no s’han arribat a desenvolupar i
proposarà, si cal, l’estratègia més
adequada, que pot passar per la
seva desclassificació, per la reducció de l’àmbit a urbanitzar o pel
canvi de model. Cada estratègia es

traduirà legalment en normes, directrius o recomanacions que els
municipis hauran de complir.
L’anàlisi de cada àmbit tindrà
en compte el compliment de tres
tipus de criteris:
• Criteris territorials: si respecta l’estratègia de creixement
que marca per aquell municipi el
Pla territorial parcial de les Comarques Gironines, aprovat el
2010 per orientar el desenvolupament urbanístic i territorial de la
demarcació.
• Criteris urbanístics: si se situa a continuació del nucli urbà o
si el terreny té pendent.
• Criteris sectorials: si respecta
la normativa de protecció ambiental i de riscos naturals o tecnològics, així com la Llei de Costes.
ACTUACIONS DEL PDU
El Pla director durà a terme
tres tipus d’actuacions:
1. Revisió de 165 sectors de sòl urbanitzable, que sumen 1.543 hec-

tàrees, situats en els 17 municipis
de la Costa Brava que no tenen el
seu planejament adaptat al contingut del Pla territorial parcial de
les Comarques Gironines.

«Per a cadascun dels
sectors es proposarà la
seva desclassificació,
reducció o reordenació»
Es tracta dels municipis de
Portbou, Colera, Llançà, el Port
de la Selva, Cadaqués, Roses, Sant
Pere Pescador, l’Escala, Torroella
de Montgrí, Pals, Begur, Montras, Sant Feliu de Guíxols, Santa
Cristina d’Aro, Tossa de Mar, Lloret de Mar i Blanes.
Concretament, són 137 sectors de sòl residencial o mixt, que
sumen 1.333 hectàrees i on encara s’hi podrien construir 20.181
habitatges, i 28 sectors d’activitat

Reunió de la Comissió d’Urbanisme. Foto Territori i Sostenibilitat

econòmica amb un total de 209
hectàrees. Per a cadascun es proposarà la seva desclassificació, reducció o reordenació.
2. Revisió dels sòls urbanitzables i
dels sòls urbans no desenvolupats

POBLACIÓ

SECTORS

HABITATGES

HECTÀREES

Lloret

11

2.362

279,7

Blanes

6

1.028

67,9

Tossa

4

123

80,9

situats en la franja de 500 metres
del litoral dels 22 municipis costaners gironins. Són aquells sòls que
encara no tenen ni els vials ni els
serveis construïts. Es millorarà la
seva ordenació.
3. Revisió de la normativa d’edificació per millorar l’adaptació paisatgística de les construccions que
es puguin edificar en sòls urbans
consolidats. Són aquells sòls que
tenen vials i serveis però on encara no s’ha construït. yy
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CARNAVAL ‘19

Festa Familiar
La Ciutat Esportiva de Blanes
ha acollit per tercera vegada
una festa infantil i familiar de
Carnaval. Hi va haver: inflables,
música i concurs de disfresses.
Els participants es van dividir en
tres categories: mini, infantil i fa-

miliar. Va ser el preludi a la Gran
Rua de diumenge. Enguany, per
manca d’acord entre els joves
organitzadors i l’ajuntament, no
hi va haver els tradicionals concerts nocturns que tancaven la
jornada de dissabte. yy

El carnaval de Lloret de Mar
celebra 40 anys
LLORET DE MAR

Enguany a Lloret de Mar han
estat d’aniversari. El carnaval arribava a la 40ena edició i, per celebrar aquesta efeméride, es van incorporar actuacions estel·lars a la
plaça Germinal Ros: dissabte dia
2 de març, Capinàs, Els Catarres
i Overdose Band; i diumenge, dia
3 de març, a partir de les 17h dues
actuacions per als més petits.
El plat fort, com és habitual,
les dues rues, la del dissabte 2 de
març a la tarda i la del diumenge
dia 3 al matí. A Lloret, la participació ha estat d’una vintena de
colles, amb uns 1.500 participants.

Ambient familiar a la Ciutat Esportiva. Foto Yoyo

Disfresses a la feina
Lloret de Mar organitza cada
any un concurs de disfresses al
lloc de treball. Es fa el divendres
com a primer acte del Carnaval,
coincidint amb les rues escolars
que es fan pels carrers del poble.

Les dependències municipals és
un dels indrets amb més participació i imaginació. Molts
establiments de la vila també
participen en el concurs. yy

Els actes van començar el divendres 1 de març. Al matí les escoles surtien a fer la rua pels carrers de Lloret i, a més, hi havia el
concurs de disfresses als llocs de
treball. A la tarda el Rei Carnestoltes donà el tret de sortida i, al vespre, el ball de carnaval, enguany al
Teatre Municipal de Lloret.

mençà amb el concurs de disfresses al carrer i va continuar amb la
gran rua i els concerts. El diumenge, nova rua i a la tarda, activitats
per a la mainada.

El dissabte dia 2 de març, co-

El tancament d’aquest festi-

Carrossa de Canya i Conya. Foto M.A. Comas

vitat, el dimecres 6 de març amb
l’Enterrament de la Sardina i enguany acompanyat d’una txaranga. El recorregut començà a la
plaça Germans Maristes i acabà
amb ball i menjar per a tothom a
la plaça de la Vila. yy

Carnaval per a tota la família
BLANES

A Blanes, com és habitual, la
rua es va fer el diumenge, dia 3
de març, amb punt d’arrencada a
la part alta de la rambla Joaquim
Ruyra, des d’on va seguir per plaça
Solidaritat, la part baixa de la rambla, plaça Catalunya i el passeig
de la Marina. Van desfilar 16 eleMuntatge de l’àrea d’Esports Foto M.A. Comas

Disfresses al carrer
També a Lloret de Mar, el dissabte al matí s’organitza un
concurs de disfresses al carrer.
Es poden veure grups de joves,
famílies senceres i parelles que

«El pressupost ha estat
de 20.000 euros, 8.000
dedicats a premis»

ments, entre carrosses i comparses
amb un miler de persones de Blanes, Lloret, Tossa, Pineda, Breda,
Riells i Viabrea i Llagostera.
El primer dia del cicle festiu,
el dissabte 2 de març, la Ciutat Esportiva de Blanes allotjà per tercer
any consecutiu una festa infantil
amb diversos ingredients per tenir
la mainada i acompanyants entretinguts durant una bona estona.
A partir de les 5 de la tarda hi va
haver jocs i inflables per a totes les

es passegen amunt i avall tot
esperant la rua de la tarda i la
puntuació del jurat. Enguany els
premis s’han lliurat al teatre. yy

Les escoles a la plaça de la Vila. Foto M.A. Comas

Primer pla de la rua de Blanes. Foto Yoyo

edats i a les 6 de la tarda el grup
d’animació Rovell d’Ou va oferir
un espectacle de música i ball.
El concurs de disfresses preveia tres categories: Mini (0-4 anys),
Infantil (5-12 anys) i Familiar. La
jornada del dissabte, a diferència
d’anteriors edicions, no es tancà
amb un ball després de les diferències sorgides entre els joves
promotors i l’Ajuntament. El pressupost total era de 20.000 euros,
8.000 dedicats a premis. yy
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Blanes aprova el Pla General d’Urbanisme per no
haver de tornar al de l’any 1981
Les ampliacions il·legals de dos càmpings queden definitivament excloses del nou planejament
Joel Comas (PDeCAT): Hi
ha la possibilitat d’ampliar el sector de la Ciutat Esportiva amb
3.000m2 comercials. Calen espais
per a petites empreses i autònoms.

BLANES

El POUM de Blanes ha estat
aprovat amb 15 vots a favor del
PSC, ICV-EUIA, PDeCAT, ERC,
Batega i PP; dos vots en contra de
la CUP i dues abstencions de Cs.
Faltaven dos regidors.

Àngel Canosa (ERC): Fa dos
anys hi havia normatives més
flexibles pel que fa als càmpings,
però ningú va moure fitxa. Ara, el
debat ja s’ha acabat.

Blanes ha hagut de fer un
nou POUM perquè el que s’havia aprovat el 2010, va ser rebutjat pels tribunals arran d’una
denúncia imposada per l’Associació de Càmpings. El 2017 hi va
haver l’aprovació inicial i ara la
provisional, després d’adaptar-lo
a les darreres disposicions i reglamentacions d’Urbanisme. Blanes
havia suspès les llicències d’obres
per evitar que entressin en vigor
les normatives urbanístiques del
1981, una suspensió que finalitzava aquest mes de març.

A nivell d’hotels, el POUM preveu la possibilitat de fer 5.700 noves
places, algunes reconvertint part
dels càmpings. La condició que posarà l’Ajuntament serà que siguin
establiments de 4 o més estrelles.

Aquests darrers anys el gran
cavall de batalla ha estat si es regularitzaven o no les ampliacions il·legals de dos càmpings. En
aquests moments, ja no hi ha res
ha fer i per raons jurídiques, les
ampliacions no es contemplen.

El Pla General manté la ronda
oest. El vial sortiria de la Ciutat Esportiva, passaria per l’estació de Renfe per acabar a la carretera de Malgrat. Diversos partits han lamentat
que no s’hagi aprofitat el POUM per
aturar l’ampliació de la C-32.

Sergio Atalaya (Cs): Blanes
es convertirà en ciutat dormitori
perquè el Pla no dóna respostes ni
a nivell turístic ni industrial.

Vots a favor del POUM. Foto Aj. Blanes

A nivell d’habitatges, se’n
poden fer 1.482 més als que cal
sumar-hi 600 de pendents. Per
poder desenvolupar els plans
parcials situats al nord de la
carretera de Lloret, caldrà el
vistiplau previ de l’Ajuntament
perquè ara han passat a ser sòl
urbanitzable no programat.
El sector industrial previst a
Mas Cremat s’anul·la perquè es
considera inundable.

LES OPINIONS
Pepa Celaya (Regidora d’Urbanisme del PSC): Augmenten les
zones verdes i espais lliures per a
fomentar la qualitat ambiental i
millorar la qualitat de vida.
Joan Salmeron (ICV-EUIA):De les 14 al·legacions presentades
inicialment, 10 es van recollir i ara
ja se’n contemplen tres més. Per
tant, només en queda una, la moratòria de les grans superfícies.

Jordi Urgell (Batega): Els terrenys on es projectava l’Illa Isozaki queden oberts al que es plantegi en un futur.
Joan Rota (CUP): El POUM
de Blanes està mal plantejat des de
l’inici. Tenim més de 2.000 habitatges buits. Per què en volem més?
Salvador Tordera (PP): Des
del 2017, bona part del poble estava paralitzat. Cal agilitzar els
tràmits. yy
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Concert de Carnaval Arriben menys turistes,
però gasten més
Radiografia turística del 2018 a comarques de Girona
COMARQUES DE GIRONA

Selfie dels Catarres amb el públic. Twittter Catarres
LLORET DE MAR

Lloret de Mar va organitzar el
dissabte de carnaval els concerts
que es van haver d’ajornar per la
Festa Major d’hivern per les inclemències del temps.
Es va muntar una carpa a la

plaça Germinal Ros, al costat del
teatre, i van actuar Capinàs, Catarres i Overdose band.
Va ser una bona manera de
celebrar els 40 anys de Carnaval i
el temps perdut per Sant Romà. yy

Les comarques gironines han
comptat amb 7.848.952 turistes
al llarg del 2018, fet que suposa
una davallada de l‘1,4% respecte
al nombre de visitants que hi va
haver al 2017. Per altra banda, el
nombre de pernoctacions ha estat de 25.572.057, que representa un 4,8% menys. Tot i aquesta
davallada, els visitants han gastat
més que en d‘altres anys. Un dels
principals reptes que es marca
el Patronat de Turisme de cara a
aquest 2019 és seguir treballant
per desestacionalitzar el turisme.
Un altre dels objectius per aquest
any és “oferir més serveis de més
qualitat” de cara als visitants per
tal que augmentin els diners que
es gasten al territori.

Presentació dels números turístics del 2018. Foto ACN

que s‘ha registrat aquest 2018. En
aquesta línia, Dulsat ha apuntat
que “la Costa Brava no necessita
més turistes el juliol i l‘agost, el
que sí que volem és gent que faci
una despesa més alta”.

Durant l‘any passat hi va haver
un 17% més de vaixells que van
fer parada als ports gironins i un
13% més de passatgers que van
visitar les poblacions de la demarcació provinents d‘un creuer.
EL MERCAT FRANCÈS

Dulsat ha afirmat que la inseguretat de destins com ara Turquia
o Tunísia va fer que el 2017 molta
gent optés per venir a la Costa
Brava, fet que ara hauria provocat
aquesta petita caiguda en nombre
de pernoctacions i de turistes. De
fet, Dulsat ha apuntat que molts
d‘aquests destins van oferir preus
per sota de mercat durant la temporada de 2018 per tornar a atraure els visitants i per això confia en
què aquest 2019 la situació pugui
canviar una altra vegada.

El president del Patronat de
Turisme, Miquel Noguer, ha remarcat la importància de superar
els dos milions de passatgers a
l‘aeroport de Girona el 2018. Segons Noguer, aquesta fita es deu
al fet d‘haver estat anys treballant
amb “moltes companyies i no només centrant-nos en una”, en referència al monopoli que ha tingut
Ryanair durant molts anys a la
terminal gironina. Jaume Dulsat
també ha apuntat que abans que
Ryanair operés des del Prat, molts
dels passatgers aterraven a Girona, però després anaven a Barcelona. “Ara, els dos milions de visitants són gent interessada en les
comarques gironines”, ha reblat el
vicepresident del Patronat.

Per l’altra banda, tant el vicepresident com el president del Patronat Miquel Noguer, han coincidit en remarcar la importància de
l‘augment en el consum per turista

Una de les xifres que també
ha crescut en el 2018 és el nombre de creuers que han fet escala
als ports de Roses (Alt Empordà) i Palamós (Baix Empordà).

El vicepresident del Patronat
de Turisme Costa Brava Girona
i alcalde de Lloret, Jaume Dulsat,
ha tret ferro a aquesta davallada
recordant que el 2017 va ser “el
millor any del turisme” a la demarcació. Per això ha qualificat
el 2018 com “un bon any” per al
sector, malgrat la caiguda.

Platja central de Lloret en plena temporada. Foto Lloret Turisme

Dins de tots els turistes estrangers que visiten les comarques gironines, els francesos segueixen
essent els que més trepitgen la demarcació. De fet, Jaume Dulsat ha
assegurat que representen entre
un 33 i un 34% de tots els estrangers. Per aquest motiu, de cara al
2019 s‘han previst diverses campanyes publicitàries que ajudin a
captar l‘atenció d‘aquest públic.
Dins dels 7.848.952 turistes
que hi va haver durant el 2018
a la demarcació, només un 6%
provenien de la resta de l‘Estat
espanyol. Aquest turista ha baixat
un 4,3% en nombre de pernoctacions durant el 2018, que segons
el vicepresident del Patronat,
podria respondre als efectes del
procés. Tot i així, ha recordat que
l‘impacte és mínim. yy
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Pla de Màrqueting Turístic 2018-2022
tres principals destins de la Mediterrània. Així ho ha anunciat el
director de l‘Agència Catalana de
Turisme (ACT), David Font, en
la presentació del nou document
que pretén augmentar el 9% els
visitants que arriben a Catalunya
durant la temporada baixa i un
11% els que s‘allotgen en destinacions d‘interior.

Presentació del nou Pla de Màrqueting. Foto ACN
CATALUNYA

El Pla de Màrqueting Turístic

de Catalunya 2018-2022 vol convertir aquest territori en un dels

El treball, elaborat de forma
conjunta amb agents turístics,
patronats i sector privat, preveu
assolir els 21 milions de viatgers
internacionals i incrementar
la despesa mitjana per turista,
que actualment és de 187 euros
per persona. Per fer-ho possible
planteja una vintena de mesures,
entre les quals destaca la creació

de la marca Grand Tour de Catalunya (GTC), un itinerari per
descobrir el país en un període
d‘entre cinc i quinze dies.
El nou Pla de Màrqueting Turístic fixa els objectius pels propers
quatre anys i neix amb la voluntat
de convertir Catalunya en una de
les millors destinacions on viatjar.
“Volem anar més enllà de l‘atractiu
que té la nostra climatologia i oferir
experiències i coneixement per esdevenir una de les tres principals
destinacions de l‘arc mediterrani”,
ha apuntat David Font, director
de l‘Agència Catalana de Turisme
que ha insistit en posar en valor el
patrimoni natural, cultural i gastronòmic del territori. “Tenim elements molt singulars”, afirma.

“No ens podem oblidar que
Barcelona seguirà sent la porta
d‘entrada dels visitants, però hem
de poder-los oferir un ventall de
productes i serveis suficientment
atractius”, ha afegit.
En aquest sentit, considera bàsic estirar les temporades d‘estiu −
juny, juliol, agost i setembre− que és
quan arriben a Catalunya la major
part dels turistes, el 47% del total, i
“desestacionalitzar el fenomen”.
Alhora destaca la necesitat de
“distribuir els visitants per arreu
del territori apostant per les destinacions d‘interior”. Font ha afirmat
que actualment el 90% dels viatgers
que arriben a Catalunya es concentren a les zones de costa. yy

Premis G! de turisme
LLORET DE MAR

Els premis G! de turisme de les
comarques de Girona, organitzats
pel Patronat de Turisme Costa
Brava Girona de la Diputació de
Girona, reuneixen tres-centes persones, entre autoritats, guardonats
i representants del sector turístic
gironí al Teatre de Lloret de Mar.
GUARDONATS:
XIII Premi G! Josep Pujol i
Aulí a la tasca professional, per a
Lluís Torrent i Suñé.
XIII Premi G! Xiquet Sabater
al projecte empresarial, per a «La
immersió a la Costa Brava, des
dels pioners fins a l’actualitat, una
experiència turística d’èxit des de
fa més de 50 anys», impulsat per

les empreses Triton Diving, Centre
d’Immersió Roses, Unisub Estartit
i Centre d’Immersió Snorkel.
VII Premi G! especial Jordi
Comas i Matamala, per a RCR
Aranda Pigem Vilalta Arquitectes
IV Premi G! especial Juli Soler i Lobo, per a Josep Font i Casadevall, cap de sala de l’Hotel Sa
Punta de Pals.
XIII Premi G! de comunicació
de les comarques gironines, en la
categoria de mitjans escrits, per
a la periodista Kris Ubach i el fotògraf Roberto Cano, per l’article
«Girona y el Empordà», publicat
a la revista Lonely Planet Traveller.
XIII Premi G! de comunicació

de les comarques gironines, en la
categoria de mitjans audiovisuals, per a Matthieu Dupont pel
reportatge «Zoom Costa Brava à
moto» emès per la cadena de televisió pública francesa TF1.
VII Premi G! de comunicació
de les comarques gironines, en la
categoria de mitjans digitals, per
a la periodista alemanya Jessica
Norah, pels dos posts publicats
en el blog turístic Independent
Travel Cats.
III Premi G! de comunicació
de les comarques gironines, en
la categoria de mitjans audiovisuals digitals, per a la bloguer
Debbie Woodward pels vídeos
publicats al canal YouTube de
Saucepan Kids.

Imatge de grup dels Premis G!. Foto Pere Duran

VIII Premi G! de recerca Yvette Barbaza al millor treball de recerca per a la proposta de projecte
titulat «Impacte de les actuacions

de regeneració ambiental del Pla
de Tudela i la Pletera en la demanda turística», de Laia Molina i Josep Pueyo. yy

Publiquen el primer mapa de turisme accessible
COMARQUES DE GIRONA

Mapa accessible al mòbil. Foto CBPG

El Patronat de Turisme Costa
Brava ha editat 3.000 mapes per
a fomentar el turisme sostenible per distribuir-los en accions
promocionals i fires de turisme i
entre la seixantena d’oficines de
turisme de les comarques gironines i associacions de persones
amb discapacitat. El mapa tàctil
i auditiu presenta una selecció
de quinze atractius turístics de la
Costa Brava i el Pirineu de Girona adaptats i visitables per a persones amb diversitat funcional.
El material conté informació en
Braille i un codi QR per a mòbil
a través del qual es pot accedir al
contingut del mapa en versió auditiva i en cinc idiomes.

El mapa tàctil i auditiu presenta quinze punts d’interès accessibles de la Costa Brava i el
Pirineu de Girona, com són les
estacions d’esquí de la Molina i
Masella, l’estany de Banyoles, les
viles medievals de Pals i Peratallada, el poblat ibèric d’Ullastret,
la vall i el santuari de Núria, la
Vila Vella de Tossa de Mar, el
casc antic de Girona, els parcs
naturals de la Zona Volcànica de
la Garrotxa, el Montgrí, les Illes
Medes i el Baix Ter, el Montseny,
els Aiguamolls de l’Empordà i
Cadí Moixeró, el Castell de Gala
Dalí de Púbol i el Teatre-Museu Dalí de Figueres, les ruïnes
d’Empúries, el monestir de Sant
Pere de Rodes, les vies verdes,

els jardins de la Selva Marítima:
Marimurtra i Santa Clotilde,
Besalú i Santa Pau.
Des de fa nou anys el Patronat de Turisme Costa Brava
Girona treballa amb els organismes públics, les empreses
gironines i diverses organitzacions com ara Once, Mifas, Multi
Capacitats, Associació Gironina
dels Sords i Elsa Integració perquè la demarcació esdevingui
una destinació turística per a
tothom capdavantera al Mediterrani. A més, a escala internacional la Costa Brava forma part
de la European Network for Accessible Tourism. yy
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Blanes es declara ‘Ciutat Antifeixista’
de les ampliacions dels càmpings
Bella Terra i Blanc d’Eivissa.
Segon - La sol·licitud al Departament de Territori i Sostenibilitat referent a la legalització i
inclusió en el POUM de les ampliacions denunciades.
Tercer - El fet que l’Ajuntament de Blanes deixés caducar la
multa d’1,3 milions imposada al
Càmping Blanc d’Eivissa.
Quart - La negativa dels càmpings a deixar entrar la Policia
Local per a precintar les instal·lacions il·legals.
Votació de la moció antifeixista. Foto Yoyo
BLANES

En el ple de gener, es va homenatjar l’exregidor Joan Sureda, es
va condemnar l’agressió contra un
regidor de C’s, va prendre possessió un nou edil i va haver-hi una
nodrida presència de públic.
El ple municipal va aprovar,
amb el recolzament de totes les
forces polítiques llevat del PP,
una moció presentada per ICVEUiA i Batega per declarar Blanes ‘Ciutat Antifeixista’. En el text
es recorda que durant els darrers
anys s’ha confirmat l’avenç de
formacions ultradretanes arreu
del món, un fenomen del qual no
n’és aliè l’Estat espanyol; es recorda la coherència d’un consistori
que sempre ha defensat col·lectius que la ultradreta té en el seu
punt de mira: pensionistes, dones, persones LGBTI i la llibertat
d’expressió, entre d’altres.
La moció demana bàsicament dos punts: que el consistori
faci una declaració institucional
declarant-se així, ‘Ciutat Antifeixista’; i que es revisi l’Ordenança
de Civisme i Convivència Ciu-

tadana. Es tracta que s’hi introdueixi un punt que exclogui discursos i manifestacions d’odi, de
caràcter feixista, racista, sexista
a la via pública i en equipaments
municipals.

A petició de Joan Salmeron,
d’ICV-EUiA, es va guardar un
minut de silenci en record de
Joan Sureda, exregidor del consistori blanenc que va morir fa
uns dies.

El tema també es va tractar
a l’apartat obert al públic amb la
intervenció de favorables i contraris a la moció.

CÀMPINGS

NOMS PROPIS
A l’inici del ple de l’Ajuntament de Blanes de gener, hi va
haver tres noms propis: Salvador
Gutiérrez, Sergio Atalaya i Joan
Sureda.
Gutiérrez va assumir el càrrec
de regidor del PDeCAT en substitució de Joaquim Torrecillas
que havia plegat a final d’any.
L’alcalde Mario Ros va expressar el rebuig a la violència que va
patir el regidor Sergio Atalaya el
26 de gener quan va ser agredit a
Torroella de Montgrí, mentre participava en un acte de Cs (li van
llençar una llauna a la cara).

Pressupost 2019
BLANES

L’Ajuntament de Blanes ha
aprovat un pressupost de ‘mínims’ o de ‘gestió’, segons la valoració de cada grup municipal, per
aquest any electoral de 2019. Després de no prosperar en el ple de
desembre la proposta del govern
del PSC (4 de 21 regidors), aquest
28 de febrer, el regidor d’Hisenda,
Nicolás Laguna, en va presentar
una de nova per cobrir l’augment
de despeses, bàsicament de personal. No hi ha inversions.
Hi van votar a favor 16 regidors: PSC, ICV-EUIA, PDeCAT, ERC, Batega i PP. La CUP

es va abstenir i Cs hi va votar
en contra.
El regidor d’Hisenda, Nicolás
Laguna, que va qualificar la proposta de “gestió pura i dura. Són
números per fer gestió no política”,
va agrair el suport rebut per facilitar d’aquesta manera la gestió a
l’Ajuntament que surti del 26-M.
Segons Laguna, el primer que hauria de fer el nou govern és, “marcar prioritats i aconseguir el suport
dels tècnics”. El govern 2019-2023
tindrà, per començar a treballar i
a projectar obres, els diners del romanent positiu amb que es tancarà
el pressupost de l’any passat. yy

El tema dels càmpings de Blanes ampliats il·legalment cada
cop té més fronts oberts.
El Jutjat d’Instrucció número
2 de Blanes ha admès a tràmit la
denúncia presentada pel Ministeri Fiscal per un delicte contra
l’ordenació i prevaricació per les
ampliacions il·legals dels càmpings Bella Terra i Blanc d’Eivissa
i així mateix per la passivitat municipal denunciada per l’advocat
Jordi Colomer a Fiscalia.

En relació a la multa al Blanc
d’Eivissa, en el ple, el secretari
municipal va llegir la sentència
que, de moment, deixa l’Ajuntament sense els diners de la multa.
L’alcalde Mario Ros va explicar que es tracta d’un problema
d’interpretació de terminis i va
recordar que l’Ajuntament tornarà a iniciar el procés per poder
cobrar la multa d’1’3 MEUR.
Joan Salmeron, tal i com ja
havia avançat uns dies abans en

roda de premsa feta conjuntament amb Batega, va demanar un
informe jurídic sobre aquest cas.
A part de la multa, en aquell
moment quedava pendent precintar la zona ampliada il·legalment perquè a finals de gener, els
responsables del Bella Terra i el
Blanc d’Eivissa no van deixar entrar la Policia Local als seus establiments.
Amb el nou POUM (pàg. 9) ha
quedat descartada la legalització.
ALTRES SENTÈNCIES
En el ple de gener, també es
van fer púbiques dues sentències
favorables a l’Ajuntament blanenc.
En una, s’obliga l’ACA (Agència
Catalana de l’Aigua,) a retornar
75.000 euros que va cobrar de més
els anys 2010 i 2011. Ara l’Ajuntament, a petició d’ICV-EUIA, mirarà com es poden tornar aquests
diners als ciutadans, que són en
definitiva, qui els va pagar.
També es va llegir una sentència favorable sobre el procés
de concessió de les llars d’infants
municipals. yy

A través del lletrat que ha
comparegut a la causa, s’ha demanat al Jutjat Instructor que investigui 4 punts:
Primer - La sol·licitud de
l’Ajuntament a l’ACA per tal que
es posicionés sobre la legalització

Salvador Gutiérrez i Mario Ros. Foto Yoyo
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Plega la candidata Primers tràmits per a la
d’en Comú Podem implantació del Decathlon
BLANES

L’establiment s’ubicarà al Pla
Parcial Costa Brava, entre els carrers avinguda Parlament i Mas Palou en un edifici de 3.000 m2, 2.500
dedicats a la venda. Hi haurà un
aparcament per a més de 200 vehicles. El que aquests darrers anys
havien estat rumors, comencen a
convertir-se en realitat.

Els primers components de la renovada candidatura. Foto Yoyo
BLANES

La que havia de ser cap de llista de Blanes en Comú Podem, Dolors Rubio Castillo, ha renunciat al
càrrec ‘per motius de salut’.
El seu substitut serà Jordi
Urgell, actual cap de llista de
Batega per Blanes, formació que
s’ha unit al projecte de Blanes en
Comú Podem com ICV, EUIA i
altres formacions i persones a títol individual.
Seguiran a Urgell: Rosa Aladern, Marian Anguita, Pere Lopera i Micky López Corregidor.

La nova candidatura va ser
aprovada en assemblea després de
rebre una notificació de Rubio on
es deia que renunciava a la candidatura i que també deixava el
seu lloc de regidora a Blanes i el
de consellera comarcal. Rubio ja
havia estat presentada oficialment
amb els 11 primers de la candidatura fa unes setmanes.
Urgell ha agraït la confiança
dels companys de candidatura i
ha recordat que, “es tractava d’un
equip de treball que té com a objectiu governar Blanes”. yy

Carrizosa a Blanes
BLANES

El portaveu de Cs al Parlament
de Catalunya, Carlos Carrizosa,
ha reclamat durant una visita a
Blanes que Pedro Sánchez, “no
negociï indults per a aquells que
han fet un cop a la democràcia”. La
visita es va fer abans de la convocatòria electoral del 28-A.
Segons Carrizosa, Blanes és un
exemple de connivència del PSC
amb els partits separatistes, fent
al·lusió a la pancarta que demana
la llibertat dels presos polítics, col·
locada després d’un acord de Ple,
una pancarta que ha estat retirada

o pintada diverses vegades.
El portaveu de Cs, també va
dir, “el govern d‘Espanya mai hauria d‘haver alçat aquest 155; això
permetria evitar que els diners es
gastin en temes del procés i també
que Torra continuï encoratjant la
violència a Catalunya”.
Carrizosa va estar acompanyat, entre d’altres, per Sergio Atalaya, regidor de Cs a Blanes que
una setmana abans va ser agredit
en un acte de Cs a Torroella de
Montgrí quan va rebre un cop de
llauna a la cara. yy

Desplegament mediàtic per escoltar Carrizosa. Foto Yoyo

Per poder fer aquesta gran
superfície comercial de venda de
material esportiu, s’ha hagut d’eliminar un carrer i replantejar els
blocs d’habitatges previstos per
poder unir diverses parcel·les, segons ha explicat la regidora d’Urbanisme Pepa Celaya.

urbanització del Pla Parcial, segons explica el regidor de Batega
Jordi Urgell.
ERC va proposar que quan
hi hagi un carrer al que s’hagi de
posar nom, es recuperi el de Josep Sunyol.
Per Joan Salmeron d’ICVEUIA, “Blanes, necessita terrenys
per crear llocs de treball i en el
darrer POUM es va anul·lar la
zona industrial propera a Mas

Cremat perquè era inundable”.
Juanjo Navarro del PDeCAT
va defensar “totalment l’operació”.
Sergio Atalaya de Cs va recordar que Blanes el que necessita
són llocs de treball, “i no tenim
zones per a indústries”
No van intervenir en el debat
ni en la votació, per diverses raons
relacionades amb el tema, Salvador Tordera i Àngel Canosa. yy

A canvi del carrer perdut,
Blanes guanyarà més espai per a
equipaments en un altre sector del
Pla Parcial situat a la carretera de
Blanes a Lloret.
La proposta va rebre els vots
de tots els partits menys de la
CUP, “no és el tipus de comerç
que nosaltres defensem. S’ha fet el
que ha defensat el privat”, apuntava Joan Rota.
El carrer que s’ha eliminat
havia de portar el nom de l’expresident del FC Barcelona que
va morir afusellat, Josep Sunyol.
El problema, és que el carrer ja
no s’ha arribat a plantejar en la

Terrenys on anirà la nova superfície comercial. Foto Yoyo

Presenten l’Agrupació
Participativa Blanes (APB)
BLANES

La Sala de Plens de l’Ajuntament de Blanes ha estat la seu de
l’acte de presentació d’una nova
candidatura a les municipals del
26-M: l’Agrupació Participativa
de Blanes (APB). La candidatura
l’encapçala l’exregidor a les llistes
de CIU el mandat anterior, Xavier Lozano. El número 2 serà per
a Ramona Marcó. Segons els seus
responsables, “l’APB és una nova
manera d’entendre les decisions
municipals, la problemàtica social
i la implicació de les persones”.
L’Agrupació la formen inicialment una vintena de persones de
perfils molt diferents. Hi ha persones amb experiència a l’Ajuntament, persones amb idees noves i
gent que no ha estat mai a la política. Totes elles tenen un alt compromís amb Blanes i els seus habitants i no tenen idees partidistes.

Intervenció de Xavier Lozano. Foto Yoyo

L’alcaldable del grup, Xavier
Lozano, ha demanat arribar a un
acord de mínims amb la resta de
grups polítics del consistori, “és
important fer-ho abans de les eleccions per pactar problemàtiques
tan importants per Blanes com el
model turístic, entre d’altres”.

Van intervenir en la presentació, Pere Garriga, president d’Independents de la Selva i alcalde
d’Arbúcies; Gisela Saladich, alcaldessa de Tossa de Mar i diputada
i Josep Maria Ciurana, alcalde de
Maçanet de la Selva. yy
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ASPRONIS demana suport als
Ajuntaments

Les reivindicacions a Blanes. Foto F. ASPRONIS

BLANES / LLORET DE MAR

La Fundació ASPRONIS ha
presentat a l’alcalde de Blanes,
Mario Ros, i al de Lloret de Mar,
Jaume Dulsat, un escrit en què
demana el suport dels plens municipals en la reclamació de les
entitats socials a les administracions catalana i central per la
greu situació en què es troben,
les organitzacions i entitats dedicades a l’atenció i el suport a les
persones amb discapacitat intel·
lectual, discapacitat física, paràlisi cerebral/pluridiscapacitat o
amb problemes de salut mental,
així com les dedicades a l’atenció
precoç. També s’ha fet als ajuntaments de Malgrat de Mar, Palafolls i Tordera.
Demanen la fi de la congelació i les retallades dels mòduls
assistencials (els diners que l’Administració destina a l’atenció de
les persones ateses en entitats),
una situació que s’arrossega des
de 2009 i que compromet seriosament l’atenció dels col·lectius.
Les organitzacions representants de persones amb discapacitat intel·lectual i de la resta de
col·lectius fa mesos que denuncien la situació que arrosseguen
des de fa 10 anys. Per això, de
manera reiterada han reclamat
un pla urgent de recuperació
que contempli una actualització
i increment de preus per aturar
aquesta pèrdua continuada dels
últims 10 anys, no comprometre
més l’atenció a les persones i poder millorar les condicions salarials dels professionals. Són més
de 100.000 persones ateses, més
de 20.000 professionals i més de
400 entitats afectades. Durant
aquesta dècada, les entitats han
hagut d’assumir l’impacte de les
retallades i la congelació, i també han hagut de fer front a un
increment acumulat dels costos

BREUS LLORET

Trobada d’Urban Sketchers
Una seixantena de persones es
van passar un matí de dissabte
de febrer dibuixant l’església de
Sant Romà de Lloret de Mar des
de diversos punts de vista. Els
Urban Sketchers són aficionats
al dibuix i els caracteritza que

pinten al moment allò que veuen, tant si és un paisatge, un
monument, un racó o bé una
perspectiva que els inspira. La
trobada va servir per dibuixar
l’església des de tots els angles. yy

Dibuixant la cúpula. Foto M.A. Comas

d’un 9,33%. Malgrat que el cost
de la vida s’ha encarit significativament (amb un IPC acumulat del 15,90% a Catalunya i un
increment de 5 punts de l’IVA),
els serveis a les persones s’han
continuat prestant amb la menor afectació possible gràcies
a l’esforç i el compromís de les
entitats i els professionals. Fins
ara la resposta del Govern de la
Generalitat ha estat una negativa
a acordar un pla de recuperació.
La Fundació ASPRONIS atén
més de 400 persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies, d’altres col·lectius en risc
d’exclusió, i més de 1.200 infants
de mitjana anualment en atenció
precoç a la comarca de la Selva i
els municipis del nord del Maresme. Té una plantilla de 335 treballadors/es, de les quals més d’un
terç té discapacitat intel·lectual.
AFECTACIÓ DE LA PUJADA
DEL SMI
El SMI a aplicar al 2019 és
molt superior als anteriors: suposa un increment del 22% que s’ha
produït sense cap marge de planificació per a les entitats i que no

ha vingut acompanyat de cap mesura de suport per part de l’Administració. Se sumen a tot això,
i a més a més, les retallades i l’eliminació d’ajuts per a la creació de
llocs de treball i l’endarreriment
en els pagaments de finançament
públic, situació que perjudica seriosament des de fa anys la viabilitat financera de les entitats.
Els efectes d’aquest increment
són especialment crítics a Catalunya, ja que ha estat pionera
respecte a l’Estat en la inserció
sociolaboral de les persones amb
discapacitat amb especials dificultats, i la col·laboració pública i
privada ha permès tenir un model
més obert i inclusiu que ha generat
milers de llocs de treball i ha promogut la inserció social i el desenvolupament d’aquestes persones.
El sector reclama a les administracions un increment del finançament fins al 75% de l’SMI
d’ajut, almenys fins que hi hagi
un nou model de finançament
que garanteixi el dret al treball
de les persones amb discapacitat
amb especials dificultats (es tracta d’aproximadament 28 milions
d’euros en el pressupost anual). yy

Tirada a l’art
Durant molts d‘anys, l‘art va ser
una de les poques formes que tenien els lloretencs de guanyar-se
la vida. L‘art, ormeig d‘arrossegament, es tirava des de la platja
i hi podia participar tothom que
ho volgués. El Xino-Xano ho
recorda un parell de cops l’any.

La Penya Xino-Xano, entitat
cultural lloretenca fundada l‘any
1978, té com a finalitat i objectius la promoció i l‘organització
d‘accions socioculturals que
contribueixin al coneixement i
a la recuperació de les nostres
arrels locals. yy

Moment per fotografiar les captures. M.A. Comas

Camins de ronda
La mostra fa un recorregut pels
paisatges dels camins de ronda
de la costa catalana i els personatges vinculats històricament
a aquests. Al mateix temps que
explica el seu origen com espais
d‘accés al mar i als recursos naturals de la zona, la seva funció

com a frontera per preservar els
habitants de les viles dels perills
del mar o el seu caràcter públic i
comunitari. L‘exposició està impulsada per la Xarxa de Museus
Marítims de la Costa Catalana.
S’ha pogut veure un mes i mig a
la Casa de la Cultura de Lloret. yy

Alguns dels plafons de la mostra. Foto M.A. Comas
Reunió al despatx de l’alcalde de Lloret. Foto Aj. Lloret
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Lloret Turisme present a l’Spring Meeting de
l’European Cities Marketing
EDIMBURG

na i València, on Lloret Turisme
va compartir el seu cas d’èxit en el
servei d’atenció al visitant a través
de l’aplicació mòbil de WhatsApp,
un canal de comunicació posat en
marxa el 2017 i que ja han utilitzat
més de 1.200 persones.

Lloret de Mar, a través de Lloret Turisme, va entrar a formar
part de l’associació European Cities Marketing (ECM) el 2015 i des
de llavors ha pres part en les diferents trobades que han tingut lloc
arreu d’Europa, el que li ha permès
establir una important xarxa de
contactes en l’àmbit europeu amb
els quals compartir experiències i
coneixements.

De cara a la propera primavera,
s’està estudiant una possible col·laboració amb una destinació del
nord d’Europa per dur a terme una
campanya de promoció creuada
en els dos mercats emissors corresponents, aprofitant els recursos
disponibles a cadascuna de les dues
destinacions. De manera que s’optimitzaran recursos i es maximitzarà la visibilitat de la marca Lloret
en mercats estratègics.

«Professionals
especialitzats en la gestió
d’esdeveniments culturals,
esportius i comercials i
representants de diferents
ciutats van esposar els seus
casos d’èxit i fracàs»
En aquesta ocasió, la temàtica central de la trobada -que ha
reunit més de 200 representants
d’organitzacions de gestió de destinacions turístiques, convention
bureaux i entitats de màrqueting
turístic d’Europa- s’ha centrat en
la creació i gestió d’esdeveniments
a les ciutats. Durant tres dies, professionals especialitzats en la gestió
d’esdeveniments culturals, esportius i comercials i representants
de diferents ciutats que gaudeixen
d’una trajectòria en aquest àmbit,
van exposar els seus casos d’èxit

European Cities Marketing. Foto Lloret Turisme

i fracàs, i van debatre amb la resta d’assistents sobre el present i el
futur de l’organització d’esdeveniments. Com a complement a les
ponències, va tenir lloc una sèrie
de taules de treball temàtiques on
els membres de l’associació van
tenir l’oportunitat de compartir ex-

periències en diferents àmbits com
la gestió digital de les destinacions,
la de les oficines de turisme, la recerca i tractament de dades o la indústria de reunions, entre d’altres.
A més dels esdeveniments oficials organitzats per ECM, han

DIRECTORI DE SERVEIS

sorgit altres reunions paral·leles
entre els membres, com la primera
trobada nacional de tècnics d’oficines de turisme que va tenir lloc a
Barcelona el desembre passat amb
la presència de representants de
ciutats com Barcelona, Saragossa,
Bilbao, Donostia, Madrid, Giro-

En paraules d’Elizabeth Keegan, gerent de Lloret Turisme,
“des que vam entrar a formar part
d’ECM, hem tingut l’oportunitat
de conèixer experiències d’altres
destinacions turístiques d’arreu
d’Europa i compartir amb elles
els reptes de futur que ens esperen amb un model d’ens de gestió
i promoció turística que cal actualitzar i adaptar als nous temps.
El fet de compartir trobades amb
representants d’altres ciutats, afavoreix que sorgeixin noves iniciatives, sinergies o vies de col·laboració que d’altra manera serien
molt difícils d’aconseguir”. yy
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Nou centre per atendre
persones amb autisme
MOISÉS GARCIA-LLORET DE MAR

Aquest mes de febrer s’ha inaugurat a Lloret de Mar la nova seu de
l’associació Pas a Pas, que treballa
per donar suport a persones amb
autisme. El nou local està situat al
veïnat del Rieral i es preveu que
atengui una quarantena d’infants
i joves amb autisme. No només
de Lloret, sinó que també s’oferirà
atenció a famílies d’arreu del territori, que no tenen en els seus municipis de residència la possibilitat

Administració
electrònica

de rebre aquest tipus d’assistència.
A més, hi haurà altres serveis com
formació i grups de pares.

ració que han rebut de l’Administració i de la ciutadania, des de la
seva constitució ara fa un any.

El nou centre de Pas a Pas té
80 metres quadrats i compta amb
tota classe de material per oferir
una atenció efectiva. Des de l’associació han valorat de manera
molt positiva poder comptar amb
aquest nou centre. Han volgut
remarcar que la seva obertura ha
estat possible gràcies a la col·labo-

Recordem que Pas a Pas va
néixer el 2018 amb l’objectiu de
treballar en favor de les persones
amb autisme. A través de les diferents accions que organitza al
llarg de l’any busquen fomentar
la inclusió social dels afectats,
defensar els seus drets i millorar
la qualitat de vida. yy

Logo de la campanya. Foto Aj. Lloret
LLORET DE MAR

Nou local de Pas a Pas. Facebook Pas a Pas

Lloret de Mar ha posat en
marxa una campanya que té per
objectiu donar a conèixer l’administració electrònica, una iniciativa que permetrà donar resposta al
marc legal establert, a més d’oferir
a la ciutadania un nou canal de
comunicació amb l’Ajuntament
per realitzar els seus tràmits. Per
donar a conèixer les activitats vinculades al projecte d’administració electrònica, s’ha ideat un logo
propi que consisteix en la imatge
de la façana de l’Ajuntament amb
una @ al centre.

Jaume Dulsat, alcalde de Lloret explica que, “aquest objectiu
d’adaptació a l’administració electrònica es va començar al 2017
amb l’activació de la plataforma digital de la seu electrònica, a través
de la qual ja es poden fer tràmits
electrònicament com inscripcions
a cursos, instàncies o la consulta de
les publicacions oficials de l’Ajuntament o de la carpeta ciutadana”.
I afegeix, “la implementació de
l’administració electrònica permetrà realitzar la majoria de tràmits
municipals sense haver de desplaçar-nos a l’Ajuntament”. yy

Reservi espai per al seu establiment 972 33 45 00

AQUEST ÉS
EL TEU ESPAI

30€
AL MES, CONSULTAR
CONDICIONS
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Concert de Kids from Mars

CULTURA

Cicle Marc Rosich
Els talents de Marc Rosich a la
direcció i dramatúrgia, la soprano coloratura Elena Martinell i la pianista Glòria Garcés
s‘uneixen en aquesta peça, Àries
de reservat, l’obra que ha estrenat el cicle Marc Rosich que el
Teatre de Lloret ha posat en

marxa aquesta temporada. Àries
de Reservat, d‘Elena Martinell i
Glòria Garcés, és un espectacle
que combina la lírica i la comicitat en una proposta arriscada
i original que reuneix dues ànimes artístiques inquietes i poc
ortodoxes. yy

GAL·LA LOSADA - BLANES

Kids from Mars ha presentat
el seu primer disc, oferint un concert al teatre de Blanes. La sala es
va omplir d’un públic heterogeni i
molt participatiu.
Dos nois de 15 anys, l’Òscar
i el Roger, són els únics components del grup Kids from Mars.
Els dos tenen experiència amb el
punk, però ara es dediquen únicament al indie. Un canvi que es
va donar “de forma experimental”,
segons expliquen ells mateixos.

El concert s’ha realitzat al seu
poble natal, pel que la família i
amics els han pogut acompanyar i
fer costat. Els components del grup
han declarat que, “ens fa molta il·lusió estar aquí perquè és més íntim”.
El concert va durar 45 minuts,
durant els que van interpretar tots
els tracks que conté l’EP. Els nois
van fer participar al públic en tot
moment aplaudint, cantant o encenent les llanternes dels mòbils.
El títol de l’àlbum és ‘</3’, el

símbol d’un cor trencat. Els autors
expliquen que “la inspiració dels temes no es troba en l’amor de parella,
si no més bé en l’amor entre amics”.
En Roger i l’Òscar amb només
15 anys fan l’escenari seu, interaccionen amb el públic i toquen
amb molta naturalitat. En Roger,
el bateria del grup, assegura que
li molesta l’atenció que requereix el seu instrument, “perquè
m’allunya dels assistents”. També
han actuat a Barcelona i properament ho faran a Girona. yy

Àries de reservat. Foto TCBS

Recordant l’EGB
Yo sobreviví a la EGB, protagonitzat per Jordi Merca, és un
show que rememora la dècada
dels anys 80 i, en especial, les
situacions més surrealistes que
es podien arribar a viure al col·
legi. Un espectacle d’stand-up
marcat per l’humor i la música

d’aquell temps, dirigit especialment al públic que ja depassa
dels 40 anys. El primer semestre
d’aquest 2019, la cartellera al Teatre de Blanes inclou 10 actuacions professionals, de les quals
7 són dramatúrgies, 2 altres són
musicals i 1 de dansa. yy

En Roger i l’Òscar en concert. Foto Yoyo

49è Concurs Internacional de
Focs d’Artifici
BLANES

Blanes celebrarà del 23 al 27
de juliol un nou concurs internacional de focs artificials. Serà la
49a edició i coincidirà com és habitual amb la Festa Major de Santa
Anna. Hi haurà focs del dimarts
23 al dissabte 27.

Yo sobreviví a la EGB. Foto TCBS

B de Boesia
El grup de teatre Xiroia ha tornat als escenaris de la mà de
Josep Alum i l’espectacle B de
Boesia. Ha estat l’homenatge de
Josep Alum a la vocació dels ac-

B de Boesia. Foto Aitor Roger

tors i actrius de teatre amateur.
Van recrear poesies de Brecht,
Brossa, Bolaño, Benedetti i d’altres amb la intensa mirada de
tota una vida. yy

lloc serà convidada a participar al
concurs de Blanes del 2020. També tindrà l’opció de fer el castell de
focs de les festes de Santa Cristina,
a Lloret de Mar, del 26 de juliol de
l’any vinent per un import mínim
de 15.000 € gràcies al conveni de

col·laboració entre els ajuntaments de Blanes i Lloret.
L’any passat la guanyadora
per tercera edició consecutiva va
ser la Pirotècnia Hermanos Ferrández de Múrcia. yy

Ja s’han fet públiques les bases
de participació del concurs i s’ha
promocionat entre les principals
pirotècnies a l’Estat espanyol i a
l’estranger, convidant-les a presentar propostes. En relació al
concurs del 2018, s’ha escurçat un
minut el temps de duració de l’espectacle, que durarà un mínim de
18 minuts. El què no s’ha canviat
és l’horari habitual en que s’inicien els llançaments: al punt de 2/4
d’11 de la nit.
Cadascuna de les cinc empreses que siguin seleccionades rebrà
un import màxim de 19.000 € per
a la realització de l’espectacle. Hi
ha un primer premi de 6.000 € i
un segon premi de 2.000 €. A banda d’aquests dos guardons, la pirotècnia que es classifiqui al primer

Concurs de focs de l’any passat. Foto Joaquim Llorens
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II Concurs de Dansa El Ventijol podria ser un
Vila de Blanes
institut-escola
BLANES

El Departament d‘Educació
estudiarà la proposta de convertir el Centre d’Educació Especial Ventijol de Blanes en un
institut-escola. La direcció del
centre ha traslladat la petició al
conseller Josep Bargalló durant
una visita a les instal·lacions i,
segons fonts municipals, veu
“interessant” la petició i s‘ha
compromès a tenir-la en compte. Bargalló també ha dit que
millorarà la dotació de personal
de suport al centre. El director,
Xavier Hernáez, assegura que
ajudaria a fer front a les despeses de manteniment, que ara
van a càrrec de l‘Ajuntament,
amb el suport de la Generalitat.
D’aquesta manera, el consistori
seguiria assumint els alumnes
d’infantil i primària, i Educa-

El concurs es va fer al Teatre. Foto Yoyo
BLANES

Un total de 354 ballarins d’entre 8 i 21 anys procedents de 23
escoles de dansa d’arreu de Catalunya han mostrat el bo i millor
en un certamen que, ja abans de
començar, havia revalidat i millorat l’èxit de la primera edició. No
tan sols perquè hi havia el doble
d’assistència de l’any passat, quan
van competir 11 escoles, sinó
també per la qualitat de les actuacions que s’havien d’oferir.
Un altre element que li confereix prestigi és la composició del
jurat, que segueix encapçalant
la multi guardonada coreògrafa
internacional catalana Cocó Comín, acompanyada per d’altres
professionals del món de la dansa mundial, com són Francisco
Lloberas, Barbarana Pons, Víctor
Rodrigo, Anna Pujol, Elena Iannotta i Elías Garcia.
El II Concurs de Dansa Vila
de Blanes està organitzat per segon any consecutiu per l’Associació de Dansa Elancé de Blanes,

Una de les actuacions del concurs. Foto Yoyo

ció, dels joves de més de 12 anys.
El Centre Educatiu té actualment 95 alumnes d’entre 3 i
16 anys (prorrogables fins als
18 anys). D’aquests, un 35,2% és
de Blanes, el 21,9% de Lloret de
Mar i la resta, el 42,8 pertany a
altres poblacions de la Selva i ha
quedat petit per a les necessitats
actuals. Una altra opció que s’ha
plantejat en més d’una ocasió és
obrir un centre a Santa Coloma
de Farners per acollir nois i noies de la Selva interior.

«El Ventijol acull prop de
cent alumnes de tota la
comarca»
El conseller Bargalló també
ha visitat l’Escola Napoleó So-

liva. El centre té 298 alumnes
d’infantil i primària, i en el seu
projecte educatiu destaca el Projecte de Convivència, el Projecte
d’Escola i Família, i Comunitat
d’Aprenentatge.

«Bargalló va visitar
el Ventijol, l’Escola
Napoleó Soliva i l’Institut
Serrallarga»
Després de visitar el Ventijol,
va anar a l’Institut Serrallarga,
un centre d’ESO, batxillerat i cicles de formació professional amb
més de 1.000 alumnes matriculats. L’Institut és un centre participant al Projecte de Qualitat i
Millora Contínua, a l’Erasmus+,
que treballa la robòtica i s’inclou
en els centres mSchools. yy

encapçalada per Teresa Gimeno
sota l’acurada direcció artística
de la ballarina Alba Puigdomènech, comptant amb el suport de
l’Ajuntament. Es va celebrar el
darrer cap de setmana de febrer i
va reunir un nombrós públic.
Tots els ballarins i ballarines
que esperaven el seu torn per actuar a la Sala d’Assaig del Teatre
de Blanes podien anar seguint les
evolucions dels seus companys
gràcies a un circuit tancat de
televisió que es va instal·lar per
cobrir l’esdeveniment. D’aquesta
manera, mentre esperaven maquillant-se, vestint-se o assajant
alguns moviments de les seves
respectives coreografies, també
tenien l’ocasió de veure l’escenari
sense necessitat d’accedir al pati
de butaques.

Reunió de treball al CEE Ventijol. Foto Aj. Blanes

En total, al llarg de tot el concurs estaven previstes fins a 7 entregues de premis en les diferents
categories: Jazz; Fusió; Ballet Clàssic i Ballet Contemporani en diferents nivells; i preprofessionals. yy

Tel. 717 712 232 - Vinyes a Blanes, paratge Font d‘en Nàpols
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Més robatoris a habitatges i agressions i abusos
sexuals a comarques gironines
COMARQUES DE GIRONA

Pugen els robatoris amb força
a habitatges i els delictes sexuals a
les comarques gironines durant el
2018. Segons l‘estadística que periòdicament publica el Ministeri de
l‘Interior, l‘any passat a la demarcació de Girona es van registrar
fins a 3.636 robatoris a habitatges
(un 18,6% més en comparació
amb el 2017). En aquesta tipologia
delictiva, els lladres solen forçar
algun dels accessos i un cop a dins
–hi hagi gent o no- arrepleguen
tot allò que poden. El balanç, que
recull dades de tots els cossos policials, també posa de relleu com
les agressions i els abusos sexuals
s‘han incrementat fins a un 19%.
Al llarg del 2018 se‘n van registrar

Control de seguretat dels Mossos. Foto ACN

263. I d‘aquests, en 53 casos les
víctimes van patir una violació.
El balanç de criminalitat del
2018 que ha fet públic el Ministeri
de l‘Interior recull dades de tots
els cossos policials (Mossos d‘Esquadra, Policies Locals, Policia
Nacional i Guàrdia Civil). Durant
l‘any passat, arreu de la demarcació es van registrar fins a 43.289
delictes i faltes. Són un 9,6% més
que al 2017 (quan la xifra negra es
va situar en 39.515).
BLANES I LLORET
L‘estadística de criminalitat
que ha fet pública el Ministeri
també desgrana les dades de les

principals ciutats de la demarcació. I aquí, novament es repeteix
la tendència a l‘alça a tot arreu. De
totes elles, però, allà on han augmentat més els delictes és a Girona. D‘un any per a l‘altre, se n‘han
arribat a registrar fins a un 22%
més (passant de 5.591 a 6.839).
A Blanes, l‘increment de delictes
al llarg de l‘any va ser del 16,5% (de
2.152 a 2.507). I tan sols en aquest
municipi es van arribar a registrar
fins a 21 delictes sexuals. Una situació semblant va passar a Lloret de
Mar, on es van denunciar 22 abusos
i agressions sexuals al llarg de l‘any.
Aquí, durant el 2018, el global de
delictes es va incrementar un 9,8%
(passant de 3.413 a 3.748). yy

Proposta de millores a la façana marítima
BLANES

L’Ajuntament de Blanes ha
proposat al subdelegat del Govern de l’Estat espanyol, Albert
Bramon, que es construeixi un
mur de protecció a la banda esquerra de la sortida de la Riera a
la platja central per evitar el què
sol passar coincidint majoritàriament quan hi ha temporals de
mar molt forts: el taponament de
la sortida que dóna al mar.
La platja de la badia de Blanes, al centre de la vila, presenta
una distribució irregular de sorres. Tanmateix, la sortida de la riera està protegida per un mur en
el seu marge dret, però en canvi
no hi ha cap mena de protecció
a l’altre costat, al marge esquerra.

PASSATEMPS

La proposta del consistori és
desplaçar la rocalla que hi ha a l’escullera del centre de la badia fins
al marge esquerra de la sortida de
la Riera formant un mur que eviti
el taponament amb la sorra de la
platja. Quan passa això, l’Ajuntament de Blanes ha de destinar-hi
recursos econòmics per destapar-la cada vegada que s’espera un
temporal de pluja intens perquè,
del contrari, pot arribar a provocar inundacions de baixos al municipi. El projecte compta amb un
pressupost de prop de 50.000 €, i
significaria un termini d’execució
molt breu, d’un mes de duració.
L’altra projecte que s’ha plantejat dur a terme és la instal·lació,
per raons de seguretat, d’una barana d’uns 200 metres de llargària

a la franja del passeig de Mar en
la seva confluència amb el carrer
Ample, donant continuïtat a la ja
existent en aquest mateix indret.
Un altre dels projectes plantejats al subdelegat i tècnics de Costes que van visitar Blanes acompanyats per l’alcalde Mario Ros i els
regidors Pepa Celaya i Salvador
Tordera és l’enllaç del Camí de
Ronda de Blanes des de Cala Bona
fins a Lloret de Mar, actualment
barrat en el tram final per una tanca. El sector on es vol actuar té uns
100 metres de llargària i, a banda
del sanejament, també faria falta
instal·lar una malla protectora per
evitar esllavissades, la formació
d’una escala per enllaçar amb el
camí existent a Cala S’Aguia, i reparar diversos desperfectes. yy

Sortida de la Riera plena de sorra. Foto Aj. Blanes
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El Síndic de Greuges rep més
de 10.000 queixes
CATALUNYA

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha rebut durant l’any
2018 un total de 10.495 queixes
procedents de 14.000 persones.
També ha atès 9.987 consultes i
ha iniciat 264 actuacions d’ofici.
En global, s’han tramitat 26.000
expedients i s’han atès més de
35.000 persones.

bitatge com a dret fonamental i
no només com a objecte econòmic, i la igualtat d’oportunitats
en l’educació”.

«A Blanes hi ha hagut 45
queixes i 54 consultes.
A Lloret de Mar, les queixes
han estat 25 i les
consultes 37»

A la Selva hi ha hagut 189
queixes i 190 consultes. El 49,7%
les han fet homes; el 46,6, dones,
i el 3,7% restant, persones jurídiques. En el cas concret de Blanes
hi ha hagut 45 queixes i 54 consultes. A Lloret de Mar, les queixes han estat 25 i les consultes
37. Al Maresme, les queixes han
estat 534 i les consultes, 490.
En l’informe anual, com a reflexió final, Rafael Ribó demana
a totes les institucions catalanes
que estableixin com a reptes
prioritaris per al futur “la lluita
contra la desigualtat social i econòmica, la consideració de l’ha-

A l’informe també es proposen mesures per evitar arribar als
desnonaments, “actualment en la
majoria dels casos s’actua quan el
desnonament ja està en marxa”,
ha apuntat.

SOCIETAT I CULTURA

Homenatge
La 21a revista Blanda de Blanes
serveix per retre homenatge
a Josep Bota i Gibert. Era un
dels col·laboradors habituals
de la revista de l’Arxiu Municipal i ara diverses persones el
recorden, segons explica l’arxiver Antoni Reyes. Després de

21 anys, la revista gaudeix de
bona salut, segons Reyes, “tenim col·laboradors, la gent va a
la presentació i ens llegeix”. Entre les recerques d’enguany hi
ha: El botiguer Jubany, El llegat
de Benet Ribas i La història del
Cant de l’Àngel. yy

L’any 2018 hi ha hagut un increment de les sol·licituds d’intervenció del Síndic en l’àmbit dels
drets civils i polítics. yy

Col·laboradors del darrer Blanda. Foto Yoyo

Premis Recvll
Rafael Ribó presentant la memòria 2018. Foto ACN

Un total de 128 originals de
110 autors opten a la 55a edició dels Premis Literaris Recvll
de Blanes. La proclamació dels
guanyadors es farà el diumenge
10 de març a les 12 h en un acte

obert a tothom al Teatre. Com
a cada edició, s’han convocat 6
gèneres: narrativa, poesia, teatre, periodisme, retrat literari i
conte infantil. També hi haurà
activitats els dies 8 i 9. yy

II Marxa per la Pau
BLANES

Des de finals dels anys 90,
Blanes havia acollit una experiència que unia participants de
tres parròquies catòliques i de
l’Església Evangèlica Baptista: la
Marxa per la Pau. Tot i els bons
resultats que tenia, la iniciativa
es va deixar de fer, després que la
darrera vegada s’havia celebrat el
desembre de 2016.
Prenent-ho com a referència,
durant el 2017 totes les comuni-

tats religioses del municipi van
prendre el compromís de recuperar-la i millorar-la a través
de la Taula Interreligiosa. Així
és com va ressorgir la idea de
posar-se mans a l’obra i d’organitzar-la de nou, però amb un
afegit qualitatiu en relació a la
que s’havia estat fent els darrers
anys: comptar amb la participació de tothom sense excepció.
Per això, si bé aquest 2019 és el
segon any consecutiu en què ha
unit totes les religions, comp-

tant des dels seus principis ha
estat la 20a edició de la marxa.
En aquesta segona edició
consecutiva han participat representants de l’Església Evangèlica
Baptista, l’Església Evangèlica de
Filadèlfia, l’Assemblea de Déu
Koinonia de Blanes, la Comunitat Islàmica Mesquita Rahma, les
tres Parròquies Cristianes de Blanes, la Parròquia Ortodoxa Romanera de Santa Cecília Màrtir i
el Centre Cristià FEAM. yy

Guanyadors del 2018. Foto Yoyo

Súper espectacle
La gira de la Festa dels Súpers
aterrarà el proper 30 de març a
Blanes. L’espectacle se centra en
valors com la sostenibilitat, el
respecte per la natura, el treball
en equip i la confiança en els
altres. L’entrada és gratuïta amb

Festa dels Súpers a Lleida. Foto ACN
La Marxa per la Pau va sortir de la Biblioteca. Foto Aj. Blanes

invitació. Des de fa moltes setmanes hi ha hagut una gran expectació per aconseguir alguna
de les invitacions. Després de fer
parada a Barcelona, Tarragona i
Lleida, la darrera representació
serà a Blanes. yy
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Un estudi del doctor Sabaté permet prevenir la
presència de pedres al ronyó
SELVA - MARESME

El treball és obra de l’uròleg
de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, Xavier Arnau Sabaté. La tesis doctoral ha rebut la
qualificació de cum laude.

Segons els diversos paràmetres que s’analitzen es pot determinar quin tipus de càlculs pot
tenir el pacient, i per tant, fer un
tractament preventiu. L’estudi demostra que existeix una relació

directa entre la tipologia de lesió
que s’observa via endoscòpica a la
papil·la renal del pacient i el tipus
de litiasi que aquest desenvolupa i
la bioquímica d’orina de 24 hores
que presenta el malalt.
Entre un 5% i un 15% de la
població té pedres al ronyó i en
la meitat dels casos es reincideix
en pocs anys.
Les conclusions ja s’han presentat en un congrés d’urologia
a Dinamarca i properament es
presentarà a Chicago, als Estats
Units.
De pedres al ronyó n’existeixen de diferents tipus i també
hi ha diferents causes que provoquen aquests càlculs. Fins al

Doctor Sabaté. Foto CSMS

moment, la comunitat científica
havia demostrat que la litiasi renal es podia desenvolupar a partir de dues tipologies de lesions
diferents, d’una banda la placa
de Randall i de l’altra, la calcificació intratubular. Però, mai
fins ara, s’havia demostrat que
aquestes lesions corresponien a
la imatge endoscòpica observada durant la cirurgia.
En els últims anys, i gràcies
als avenços tecnològics, la litiasi
renal s’ha tractat amb un tipus
de cirurgia mínimament invasiva (Retrograde Intrarenal Surgery) que permet accedir a través de la via urinària a l’interior
del ronyó sense la necessitat de
fer cap incisió a la pell. Aquesta
tècnica permet obtenir imatges

de gran precisió de l’interior de
l’òrgan i per tant veure si hi ha
qualsevol alteració.
El treball del doctor Sabaté,
que li ha comportat 4 anys d’estudi, permet saber que els pacients en els quals s’observa via
endoscòpica la lesió de la placa
de Randall tendiran a la formació de litiasis de l’oxalat càlcic
monohidrat papil·lar i a una baixa concentració de citrat a l’orina (hipocitratúria). Mentre que
un pacient en el qual s’observin
calcificacions intratubulars tindrà tendència a formar litiasi
d’oxalat càlcic dihidrat i fosfat
càlcic, així com a acumular una
concentració excessiva de calci (hipercalciúria) i de fosfat
(hiperfosfatúria) a l‘orina. yy

Xerrada polèmica
BLANES

L’agricultor Josep Pàmies va
celebrar a l’Esbarjo de Blanes la
conferència “Plantes remeieres.
Què és l’MMS? Llibertat d’expressió”, envoltada de polèmica.
Uns dies abans de la celebració, el mateix Pàmies assegurava
en un comunicat que la Generalitat volia censurar l’acte, ja que
els responsables del local haurien rebut un escrit del Cap de
Servei de Controls Farmacèutics
de la Generalitat amb amenaces
de multes milionàries.
L’agricultor venia a parlar
del clorit de sodi o MMS, un

compost que s’utilitza per la
potabilització de l’aigua i que a
més a més, segons Pàmies, serveix com a tractament mèdic
per exemple de trastorns de l’espectre autista.
Pàmies ha expressat que
malgrat les multes i les amenaces ell seguirà realitzant les conferències: “El meu camp són les
plantes, però ara ja per dignitat
continuaré parlant de l’MMS
malgrat no vulguin. Jo no considero que sigui un remei per tot,
però si que es una gran ajuda,
i com què no té cap patent i és
molt econòmic, és un problema
per les grans farmacèutiques”.

SANCIONS I CRÍTIQUES
Fa uns mesos el Departament
de Salut va imposar una multa a
Pàmies de 600.000 euros per fer
promoció i publicitat d’un producte no autoritzat. La xerrada
a Blanes es va complementar
amb la intervenció de Pep Riera,
d’Unió de Pagesos.
En relació a aquest tema, l’Associació Pas a Pas de Lloret de
Mar que treballa per oferir serveis als afectats d’autisme i les
seves famílies, publicava en el seu
Facebook: “Un cop més, persones
que s‘aprofiten de la desesperació
d‘aquells que han rebut un diagnòstic d‘autisme dels seus fills

Pàmies a Blanes. Foto Yoyo

es lucren a costa de la salut dels
més vulnerables. L‘MMS és un
producte tòxic i cap estudi cien-

tífic acredita el seu ús en el tractament del TEA. La llibertat d‘expressió no empara l‘estafa”. yy

Recollida porta a porta a les urbanitzacions
BLANES

L’Ajuntament de Blanes a través
de Nora, l’empresa de neteja i recollida de residus, ha iniciat aquest
mes de febrer el nou sistema per
recollir periòdicament les escombraries a les cinc urbanitzacions
disseminades del municipi. Es
tracta de Mas Guelo, Residencial
Blanes, Vista-Mar, Sant Francesc i
Santa Cristina que ja han començat
a utilitzar el servei porta a porta.

Primer dia de recollida porta a porta. Foto Aj. Blanes

La zona on s’ha implementat
el nou servei porta a porta abasta un total de 660 habitatges. En
cada domicili s’ha entregat el següent material per facilitar el nou
sistema de recollida:

- Cubell de 90 litres de capacitat
per a la recollida d’envasos
- Cubell de 90 litres de capacitat
per a la recollida de paper
- Cubell de 20 litres de capacitat
per a la recollida d’orgànica
- Opcional: Cubell de 240 litres
de capacitat per a la recollida de
fracció vegetal, l’esporga (jardins i
zones verdes)
Les deixalles que formen part
de la resta es podran dipositar en
bosses que es recolliran en totes
cinc urbanitzacions cada diumenge. En el cas de les urbanitzacions

de Sant Francesc i Santa Cristina
hi ha temporada alta i temporada
baixa, perquè la majoria d’habitatges són de segona residència.
Per contra, a Mas Guelo, Residencial Blanes i Vista Mar s’hi viu
tot l’any i hi ha una sola temporada, un mateix horari per als 12
mesos. Amb aquest canvi de model es vol facilitar el reciclatge als
ciutadans i ciutadanes, així com
augmentar el percentatge de reciclatge a la ciutat. Aquesta darrera
fita és especialment important per
poder assolir l’objectiu municipal
que va establir la Generalitat, que
indica que l’any 2020 Blanes haurà
d’estar reciclant en un 60%. yy
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Satisfacció amb els serveis
turístics
LLORET DE MAR

L’empresa Hari Counsulting
Group ha instal·lat deu punts repartits per Lloret en què tan veïns
com turistes puguin expressar el
seu grau de satisfacció sobre els
serveis que s’ofereixen. S’han
recollit fins a 3.492 respostes.
2.214 d’elles (un 64%) han afirmat estar molt contents, mentre
que 490 (un 14%) s’ha mostrat
conformes. Per altra banda, un
6% dels enquestats (que equival a
219 persones) ha respost que els
serveis són insuficients i un 16%
(569 persones) n’han fet una valoració negativa.

«Les destinacions
turístiques poden adaptar
millor els seus serveis a les
necessitats en temps real
de la gent»
Aquesta prova pilot de fer
enquestes “en calent”, tal com
les ha qualificat la companyia,
respon a l’objectiu de conèixer
en temps real el nivell de satisfacció dels visitants.

Valoració positiva
LLORET DE MAR

L’empresa CERES (empresa
d’investigació sociològica i de
mercats), ha dut a terme, a petició de l’Ajuntament de Lloret
de Mar, un estudi de valoració
dels serveis de Lloret Bus per
part dels seus usuaris. El nombre
d’enquestes ha estat de 301.
Els clients entrevistats havien
de valorar de l’1 al 10 diferents aspectes del servei com són la puntualitat, recorregut de les línies,
freqüències de pas, horaris, comoditat, neteja, seguretat durant
el trajecte, qualitat de les parades,

Facebook Hari Consulting Group

Els polsadors s’han instal·lat
en indrets tan concorreguts del
municipi com ara els Jardins de
Santa Clotilde, la piscina municipal, el teatre municipal, l’estació d’autobusos o el mateix
ajuntament.
A més, aquests polsadors permeten crear una estadística per
regular el grau de satisfacció de la
gent segons el dia de la setmana

i també en funció de les hores i
minuts que respon cada persona.

«S’han recollit fins a 3.492
respostes»
D’aquesta manera, Hari considera que les destinacions turístiques poden adaptar millor els
seus serveis a les necessitats en
temps real de la gent. yy

Viatge inaugural. Foto Aj. Lloret

tracte del personal o informació
sobre horaris i recorreguts.
L’índex de satisfacció ofereix
una valoració mitjana de 9,5 sent
els punts més valorats l’accés i
la temperatura, la freqüència i
horaris, el tracte dels conductor,
l’estat de l’autobús, la informació
(tant en paper com a la web) i el
respecte al medi ambient.
Des del mes de maig passat,
el servei de transport urbà l’ofereix l’empresa Sagalés, amb un
total de 5 vehicles, 3 dels quals
són nous. yy
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Roberto Heras participarà al Lloret Cycling Weekend
LLORET DE MAR

Roberto Heras, el ciclista que
més vegades ha guanyat La Vuelta, ha confirmat la seva participació en la segona edició del Lloret
Cycling Weekend, que tindrà lloc
a Lloret de Mar del 26 al 28 d’abril.
L’esdeveniment comptarà amb
un programa tècnic amb diferents
xerrades i oferirà també la possibilitat de fer una sortida per pedalar amb Roberto Heras i altres esportistes i exesportistes d’elit com
l’expilot de motociclisme Carlos Checa, el pilot de rallis Nani
Roma, l’exciclista Sandra Santanyes i el triatleta Jordi Garcia.
El Lloret Cycling Weekend,

un cap de setmana dedicat al ciclisme a Lloret de Mar i organitzat per Lloret Turisme, conclourà
amb la celebració de la Gran Fondo Lloret Costa Brava el dissabte
dia 27 d’abril, on també participaran Heras, Checa, Roma, Santanyes i Garcia, i per a la qual ja es
poden fer les inscripcions.
En paraules d’Elizabeth Keegan, gerent de Lloret Turisme:
”Aquest any volem consolidar el
Lloret Cycling Weekend amb una
segona edició que ofereixi una
nova proposta de valor als inscrits
que podran conviure i gaudir del
ciclisme amb grans esportistes
d’elit que faran d’amfitrions de
Lloret de Mar. Aquest esdeveni-

ment ens ajuda a seguir creixent
en el nostre posicionament com a
destinació turística especialitzada
en turisme esportiu i de referència al territori en disciplines outdoor com el ciclisme”.
Cada any passen per Lloret
de Mar més de 3.000 ciclistes.
Només en les últimes setmanes,
una desena d’equips internacionals han fet estades esportives a
Lloret de Mar com és el cas de
l’equip francès Sojasun, que s’ha
allotjat a l’Hotel Guitart Central
Park Aqua Resort, o la Federació
Polonesa de Triatló, que ha escollit recentment l’Hotel Samba durant la seva estada d’entrenament
a Lloret de Mar. yy

Roberto Heras en plena competició. Foto Lloret Turisme

35è aniversari del Blanesport
disposa de 13 equips, des dels més
petits de l’escoleta fins al primer
equip que enguany juga a Primera Catalana. Entre aquests equips,
hi ha el femení, que es va recuperar fa un parell de temporades.
Aquest nombre d’equips suposa
moure cada cap de setmana més
de 150 jugadors i jugadores amb
un total de 26 tècnics.

Juvenil A del Blanesport 83. Foto Blanesport
BLANES

El Club de Futbol Sala Blanes-

port 83 celebra aquesta temporada
el seu 35è aniversari. Actualment

Presideix el Club, Edu de Val.
Anteriorment ho han fet, Antonio
González, Joan Puigvert i Miguel
González. Blanesport va iniciar
les seves activitats entrenant a diversos llocs: pista dels antics pavellons, però com que disposaven
de poques hores, també al Col·legi
Santa Maria i en un aparcament
dels Pins il·luminant-se amb els

fars d’un camió d’un dels jugadors. Actualment juguen a la Ciutat Esportiva.
Entre els seus èxits esportius:
dos anys a Divisió de Plata i una
semifinal de la Copa Catalunya
caient eliminats pel FC Barcelona.
Aquest mes de febrer s’han
concentrat bona part dels actes
de la commemoració de l’aniversari. Hi ha hagut la presentació
de tots els equips amb partits durant tot un dissabte i la posterior
sortida a la pista dels 13 equips
per fer les tradicionals fotos de
família. Es va aprofitar l’acte per
lliurar un record a tots els patrocinadors. Cada equip té una empresa col·laboradora.

Una de les novetats d’aquesta
temporada són les samarretes reversibles. D’aquesta manera s’han
acabat els problemes de coincidència de colors amb altres equips.
Quan hi ha dubtes, la samarreta es
gira i fins i tot qualsevol jugador
pot fer de porter-jugador.
Aquest febrer també es van
organitzar dos autorcars, més
de cent persones entre jugadors,
tècnics i familiars per anar a veure un partit al PalauBlagrana de
la màxima categoria del futbol
sala estatal.
Aquesta temporada dos equips
del Club Blanenc han arribat a la
final de la Copa Girona, concretament el Cadet A i l’Infantil A. yy

5a temporada de ‘Blanes X Runners’ amb 12 proves
BLANES

Blanes X Runners es va posar
en marxa al 2015 amb l’objectiu
de promocionar la vila com un
dels territoris que reuneix un
major nombre d’atractius per
als corredors, tant a nivell gironí
com arreu de Catalunya.
Després que el passat mes de
gener la XXX Cursa Mar i Murtra va encetar el calendari 2019
de la marca Blanes X Runners,
les dues següents proves tindran
lloc el 28 d’abril amb la XXVII
Ruta de les Ermites, de 18 kilòmetres; i el 5 de maig, amb el
XIII Cross Escolar. El 16 de juny
serà el torn del VII Triatló Vila
de Blanes, mentre que el dia 22

del mateix mes es farà la VI Escalada a Sant Joan, en què s’han
de superar les 666 escales que separen arran de terra fins el cim.
Al juliol hi haurà la prova
corporativa creada per la marca, la IV Color Blanes X Runners, que tindrà lloc el dia 7, i a
l’agost hi haurà tres cites. El dia
4 la 76a Travessia del Port, el 17
la XXXVI Caminada Popular
Nit de Sant Bonós, i el dia 25 el
X Aquatló Popular Vila de Blanes. Per últim, el 20 d’octubre
es correrà el V Trail Selva Marítima, de 22 kilòmetres; el 17 de
novembre el IX Passafred, i el 31
de desembre la II Cursa Popular
Sant Silvestre.

El nou calendari de la marca
Blanes X Runners, s’ha presentat
de manera oficial en un dels indrets més sovintejats per runners
de tots els nivells, tant als qui els
agrada caminar com posar a prova la seva resistència: el Passeig
de Mar. Per presentar el calendari
s’han citat representants dels quatre motors impulsors: Mario Ros,
alcalde de Blanes i regidor d’Esports; Toni Rodríguez, president
del Grup Fondistes Blanes; Xavi
Pascual, del Centre Excursionista
de Blanes; i David Lara, membre
de la junta del Club Triatló Blanes.
La marca Blanes X Runners
té material identificatiu i de promoció propis que llueixen en les

diferents proves que configuren el
seu calendari. Compta amb el su-

port de la Diputació de Girona i
el Consell Comarcal de la Selva. yy

David Lara, Xavi Pascual, Mario Ros i Toni Rodríguez. Foto Aj. Blanes
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Homenatge a
Salinas i Pla
BLANES

La presentació del CD Blanes
va servir per retre homenatge i
reconeixement al treball de l’anterior president del CD Blanes,
Isaías Salinas, així com per agrair
l’incansable suport de Josep Pla
Pratsevall, seguidor i soci de l’entitat des de fa 55 anys.
Actualment el CD Blanes compta amb una vintena de formacions,
que sumen uns 350 jugadors entre
els 17 equips base, els dos amateurs i
el de veterans. Actualment el primer
equip és el líder destacat del grup 16
de la Tercera Catalana.

L’actual junta està formada
per Gabriel Delgado, president,
Francesc Framis, Santi Carrasco,
Uri Vila, Ivan Alaminos, Cristina Ávila, i Abraham Galera. La
principal inquietud que mou la
nova junta és poder recuperar
l’estimació que hi havia hagut a
Blanes envers els colors del Club
Deportiu Blanes.

SALUT

Canàries i Castella-Lleó inclouen
la vacuna de meningitis B al seu
calendari oficial

El CD Blanes va ser la primera entitat esportiva dedicada al
futbol que es va fundar a Blanes,
més concretament la primavera de
l’any 1913; per tant, ja fa uns anys
va celebrar el Centenari. yy

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

L

Reconeixement a Salinas i Pla. Foto Aj. Blanes

El Cala torna a
guanyar al CD Blanes

AD Ca la Guidó 1 - CD Blanes 0. Foto Yoyo
BLANES

El CD Blanes és el líder destacat
del grup 16 de la Tercera Catalana.
De 23, partits, n’ha guanyat 19,
n’ha empatat 2 i n’ha perdut 2, tots
dos contra L’AD Ca la Guidó. Primer a la Ciutat Esportiva i abans de
l’aturada de Carnestoltes, al camp
Pedro Àlia, davant l’alegria de la
nombrosa i sorollosa afició local.
L’únic gol del partit va arribar a dos
minuts per al descans. Les reduïdes dimensions del terreny de joc
i l’empenta dels locals van fer que
la reacció del líder fos infructuosa.

El CD Blanes amb 59 punts supera al Tordera (2n) per 10 punts i
al Malgrat (3r) per 11. Les properes
setmanes haurà de visitar els dos
camps i per tant, el tècnic blanenc
Joan Martínez assegura que, “no
s’ha de baixar la guàrdia tot i que
el marge sigui ampli”. Després de
l’aturada, el conjunt blanenc rebrà
al Sant Antoni, el cuer del grup 16.
El rival del Cala serà el Quart
B. Els de Ca La Guidó ocupen la
cinquena posició de la general
amb 44 punts. yy

a desharmonització dels
calendaris de vacunació
entre les diferents Comunitats Autònomes (CCAA) a Espanya és una realitat tot i que,
incompressible per la població,
continua essent la tònica. I ara,
amb les disputes per decidir
quines sí i quines no, inclouran
la vacunació enfront més soques
de meningococ. Les diferències
de calendari i, per tant, de protecció que s’oferirà als nens en
una o altra comunitat, seran radicalment diferents.

en període epidèmic i les taxes
de incidència de malaltia meningocòccica són baixes, però la
distribució dels casos fa que en
determinats rangs d'edat el risc
sigui molt més alt que en d'altres.
Tant a Europa com a Espanya,
els menors de 5 anys acumulen
a prop del 50% de tots els casos
de malaltia meningocòccica de
la població, presentant les taxes
d'incidència més altes els menors
d'1 any d'edat (quasi 20 vegades
més alta que la mitjana global),
seguits dels nens d'1 a 4 anys (6
vegades més). Els adolescents i
joves, entre els 15-24 anys, són
el tercer grup per ordre de major
incidència (fins a 2 vegades més
que la mitjana) i a més són els
que juguen el paper predominant
en la transmissió del meningococ
a la resta de la població.
En el calendari comú del
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS),
només està inclosa, ara per ara,
la vacunació enfront un sol grup
de meningococ, el grup C, i és la
vacuna que reben tots els nens
al nostre país sistemàticament
des de l’any 2000. Des de 2014
està disponible la vacuna enfront
de meningococ del grup B i, en
aquests darrers anys, països amb
incidències de malaltia similars
a les nostres, com Regne Unit,
Irlanda, Itàlia, Lituània, Irlanda,
Andorra, San Marino i Austràlia
han inclòs aquesta vacuna en els
calendaris nacionals en els nens
en el primer any de vida. També
el Regne Unit, Irlanda, Holanda
i Austràlia han inclòs la vacunació enfront dos grups més, el W

i el Y, soques de meningococ que
estan en clar increment a Europa
i Austràlia.
A Espanya la Ponencia de programa y registro de vacunaciones
que emet les seves recomanacions
perquè el CISNS estableixi finalment les directrius de calendari
comú per a totes les CCAA no
sembla favorable a incloure la vacunació enfront el meningococ B
al nostre país en el calendari oficial, però sí recomana la inclusió en
els nens de 14 a 18 anys de la vacuna tetravalent enfront els grups A,
C, W i Y, en substitució de la vacuna monovalent enfront el meningococ C que es posa actualment
als 12 anys, concretament a Catalunya a 6é de Primària. Davant
d’aquest panorama poc comprensible, dues CCAA, concretament
Canàries i Castella-Lleó, han decidit unilateralment incloure al
calendari sistemàtic gratuït per a
tots els nens, la vacunació enfront
el meningococ B en el primer any
de la vida i la vacuna tetravalent
enfront els grups A,C,W, Y als
12 mesos i als 12 anys d’edat, en
substitució de la vacuna enfront
C, que és la que s’administra en la
actualitat. De fet el Comité Asesor
de Vacunas de la Asociación Española de Pediatria, en les seves
recomanacions de vacunació per
al 2019, estableix la necessitat de
vacunació enfront el grup B de
tots els lactants en el primer any
de la vida i la vacunació enfront
A,C,W e Y amb la vacuna tetravalent als 12 mesos i als 12-14
anys en substitució de la vacuna
monovalent enfront meningococ
C utilitzada fins ara.

La malaltia meningocòccica
és una malaltia devastadora que
fa que en poques hores un nen
prèviament sa passi a una situació clínica d'extrema gravetat
amb risc de mort. Tot i les mesures terapèutiques actuals en unitats de cures
intensives pediàtriques,
aquesta malaltia té una
mortalitat de fins al 10%
dels casos i es produeixen seqüeles permanents
en prop del 20% dels
malalts, algunes d'elles
incapacitants com són
les amputacions d'extremitats, sordesa o dèficits neurològics. Cinc
variants de meningococ, denominades grups
A, B, C, W, i Y són les
responsables de més del
90% dels casos d'aquesta
malaltia al món i actualment disposem de vacunes específiques per a
cada un d'aquests tipus
Lesions cutànies característiques de la malaltia meningode meningococ. Aforcòccica per serogrup B
tunadament no estem

En la temporada
2017-2018 a Espanya, el
meningococ B continua
sent el que produeix el
major nombre de casos (142 casos) i la taxa
d'incidència més alta en
totes les edats, seguit per
el meningococ W (48 casos) , el C (40 casos) i el
Y (37 casos). És evident
que les estratègies futures per fer front a aquesta greu malaltia han de
combinar la utilització
de totes aquests vacunes
disponibles per a tots
aquests grups de meningococ. La inclusió en els
nostres calendaris infantils és una necessitat. A
que esperen les nostres
autoritats sanitàries? yy
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L’AGENDA 																																							

LLORET
DIA 6
POPULAR I TÍPIC
ENTERRAMENT DE LA SARDINA
CARNAVAL 2019
Centre Vila. 20 h.
DIA 8
DIA INTERNACIONAL DE LA
DONA
Hall del Teatre de Lloret. 12 h.
SHIRLEY VALENTINE. TEATRE
Teatre Municipal. 21 h. Preu: 18 €
DIA 9
RUTA INDIANA + CASA MUSEU
CAN FONT
Museu del Mar. 11 h. Castellano.
Preu: 5 € / 2,5 €
JOIES D’ART DE LA GALERIA
ELYSIUM - VISITA GUIADA
Can Saragossa. 18.30 h. Català.
Preu: 3 € / 1,50 €
EL RACÓ DELS CONTES
CONTES DE GRANOTES I
GRIPAUS
Biblioteca Municipal - Plaça Pere
Torrent, 1. 11.30 h.
FIRA ALIMENTÀRIA
I DE PRODUCTES ARTESANS
Plaça de la Vila. 10-20 h.
DIA 14

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

CINECLUB ADLER
ENTRE DOS AGUAS
Teatre Municipal. 21 h. Preu: 5 €

DIA 22
TEATRE: SÀPIENS
Teatre Municipal. 21 h. Preu: 10 €

DIA 15
XERRADA: DR. RAMON CREUS
I BOSCH
Club Marina Casinet - Màrtirs, 2
2n. 20 h.

DIA 23
RUTA INDIANA + CASA MUSEU
CAN FONT
Museu del Mar. 11 h. Castellano.
Preu: 5 € / 2,5 €

DIA 16
RUTA INDIANA + CASA MUSEU
CAN FONT
Museu del Mar. 11 h. Castellano.
Preu: 5 € / 2,5 €

EL RACÓ DELS CONTES
CONTES MUSICATS
Biblioteca Municipal-Plaça Pere
Torrent, 1. 11.30 h.

JOIES D’ART DE LA GALERIA
ELYSIUM - VISITA GUIADA
Can Saragossa. 18.30 h. CATALÀ.
Preu: 3 € / 1,50 €
CONCERT DELS PERDONS
Església Sant Romà. 21 h.
DIA 17
APLEC DELS PERDONS
CAMINADA A SANTA CRISTINA
· ARROSSADA POPULAR ·
SARDANES
Santa Cristina. 9-18 h
EL PETIT ADLER
LA VIDA D’EN CARBASSÓ
Cinema infantil
Teatre de Lloret. 12 h. Preu: 3 €

JOIES D’ART DE LA GALERIA
ELYSIUM - VISITA GUIADA
Can Saragossa. 18.30 h. CATALÀ.
Preu: 3 € / 1,50 €
DIA 24
PAPÀ MOZART - ORQUESTRA
SIMFÒNICA DEL VALLÈS AMB
JOAN I ROGER PERA
Teatre de Lloret. 19 h. Preu: 18 €
DIA 26
FESTIVAL MONÒLIT
Roca d’en Maig. 17-19 h.
CONCERT CORALS FIESTALONIA
Plaça de la Vila. 15-17 h.
DIA 28
CINECLUB ADLER LÁZARO FELIZ
Teatre de Lloret. 21 h. Preu: 5 €

BLANES
DEL 2 AL 30
EXPOSICIÓ “PLECS”, DE TURA
SANZ SANGLAS
Projecte guanyador de les exposicions viatgeres de la Diputació
de Girona. Casa Saladrigas.

GIRA PÍNDOLES MICROTEATRE FORA DEL
TEATRE
Teatre de Lloret. 21 h. Preu: 6 €

EL RACÓ DELS CONTES
EEE!!! CANTEM, CONTE,
DANSEM!
Biblioteca Municipal. 11.30 h.

DIA 31
40 MARXA POPULAR A LES
ERMITES DE LLORET 18 KM
Plaça de la Vila. 8 h.
Preu: 6 € anticipat

JOIES D’ART DE LA GALERIA
ELYSIUM - VISITA GUIADA
Can Saragossa. 18.30 h. CATALÀ.
Preu: 3 € / 1,50 €

EL PETIT ADLER
LA SOPA PEDRES I ALTRES
CONTES CAPGIRATS
Teatre de Lloret. 12 h. Preu: 3 €

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE BLANES

DIES 9 I 16
LA BOTIGA AL CARRER. ABBC.
Centre de Blanes. De 9 a 21 h.

DIES 16 I 17
FIRA DEL PLAYMOBIL
Passeig de Mar. Tot el dia

DIES 9 I 10
ACTES DE SENSIBILITZACIÓ
“8 MARÇ, DIA DE LA DONA TREBALLADORA”. Plataforma de Dones. Passeig de Mar. De 10.30 a
13.30 h.

DIA 16
TALLER DE CUINA AL JARDÍ BOTÀNIC, amb Matthias Hespe d’Espai Cuinar Sa Jardí Botànic Marimurtra. Més informació a: www.
marimurtra.cat. D’11 a 13 h

DIA 8
COMÈDIA: LA VERITAT
Teatre de Blanes. A les 21 h

DIA 9
RECITAL DE POESIA. MÚSICA I
IMATGES. Associació Paraula de
Poeta. Teatre de Blanes. A les 21 h

DIA 17
RIALLES: CORRE TRUFA. Pentina
el Gat. Teatre de Blanes. 17.30 h.

DIA 8
DONACIÓ DE SANG
Escola Mn. Joan Batlle, de 12 h
a 18 h.

DIA 10
PREMIS RECVLL 2019
Teatre de Blanes. Entrada gratuïta. A les 12 h.

EXPOSICIÓ “8 FOTÒGRAFS, 8 VISIONS”. Agrupació fotogràfica i
cinematogràfica de Blanes. Casa
Saladrigas.

DIA 30
RUTA INDIANA + CASA MUSEU
CAN FONT
Museu del Mar. 11 h. Castellano.
Preu: 5 € / 2,5 €

DIA 31
RIALLES: A LA RECERCA DEL
DRAC MÀGIC. El que ma queda
de teatre. Teatre de Blanes. A les
17.30 h.
DIA 31
TALLER DE SARDANES
Esbart Joaquim Ruyra
Passeig de Mar. Banc dels músics.
De 17.30 a 19.30 h.

Marc Artigau. A les 17.30 h a la Biblioteca Jove.
DIA 21
XERRADA TALLER: LABORATORI DE NUTRICIÓ. Llet i derivats
làctics o begudes vegetals amb la
nutricionista Isolda Vila. Nutricionista sensorial. A les 15.15 h a la
Sala Roberto Bolaño.

DEL 22 AL 17 ABRIL
EXPOSICIÓ ADRIÀ PINA
Exposición de pintura.
Galeria d’Art l’Arcada.

DIA 7
DIJOUS DE LLETRES I MOTS,
tertúlia literària per a adults. A les
19 h a la Sala Roberto Bolaño.

DIA 21
HORA DEL CONTE – TALLER:
Bongo. Petita història d’un ximpancé, amb la Blanca Martí de
la Fundació Mona (Fundació que
treballa pel benestar i la conservació dels primats). A les 18 h a la
Sala Roberto Bolaño.

LLIGA TERRITORIAL DE HIP HOP
Consell Comarcal de la Selva
Ciutat Esportiva. De 15.30 a 20 h.

DIA 12
MINICLUB: Donde viven los
monstruos de Maurice Sendak,
per a nens i nenes de 5 a 7 anys,
acompanyats pels seus pares. A les
17.30 h a la Sala Roberto Bolaño.

DIA 25
XERRADA DONES TREBALLADORES: Com superar l’ansietat.
Amb Nara Noya de l’Associació
Sanat Kumara de Blanes. A les 19
h a la Sala Roberto Bolaño.

DIA 13
LENTAMENT amb Cacauet Teatre. Activitat per pares, mares i
nadons de 0 a 3 anys. Programa
Nascuts per Llegir. A les 10.30 h a
la Sala Infantil.

DEL 26 AL 23 D’ABRIL
ÀLBUMS IL·LUSTRATS. Organitza Diputació de Girona. Al vestíbul
exposició.

TEATRE: IMMORTAL, amb Bruno
Oro. Teatre de Blanes. A les 21 h.
DIA 30
LA FESTA DELS SÚPERS ON
TOUR.
CLUB SÚPER 3. Ciutat Esportiva.
DIA 30
TEATRE: UN PASEO POR ARDALES
Asociación de Ardaleños y Amigos de Ardales. Teatre de Blanes
A les 21 h.

BIBLIOTECA COMARCAL

DIA 14
SESSIÓ DEL CLUB DE LECTURA INFANTIL (de 8 a 11 anys):
Els perseguidors de paraules, de

DIA 28
SESSIÓ DEL CLUB DE LECTURA
JUVENIL (de 12 a 16 anys). Comentarem La Ratera, de l’Àgata
Christie. A les 17.30 h a la Biblioteca Jove.
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MARESME
DIA 6
CALELLA
PRIMERA SESSIÓ DE L’ACCIÓ
FORMATIVA: ‘Pla de formació i
capacitació del personal en seguretat alimentària’. Instal·lacions de
Concepte Artesà de la Cuina, 9 h.
- A les 18 h, ENTERRAMENT DE
LA SARDINA. Plaça Catalunya.
- A les 18.30 h, inici de la CERCAVILA fins a la plaça Església.
- A les 19.30 h, LECTURA DEL
TESTAMENT, CREMA D’EN
CARNESTOLTES I LLIURAMENT
DE PREMIS DEL CONCURS DE
VÍDUES.
CONFERÈNCIA: Ho tinc a la punta de la llengua. Casal l’Amistat,
18.30 h.
CLASSE OBERTA DE BODYGUAY.
Associació de Dones de Calella.
20.30 h.
TORDERA
TALLER per a majors de 55 anys.
‘Aprèn a utilitzar el teu smartphone des de zero’. Biblioteca de Tordera, 10 h.
XERRADA: TOC TOC, l’aventura
de fer ciència a l’Antàrtida. Biblioteca de Tordera, 19 h.

AGENDA FACILITADA PER RÀDIO MARINA

teca Can Salvador de la Plaça, 19 h.
PINEDA DE MAR
RECITALS PER A LA DONA. Centre Cívic Poblenou, 17.30 h.
TALLER CREATIU: Somia... Biblioteca Serra i Moret, 18 h.
DIA 8
CALELLA
TERCERA SESSIÓ DE L’ACCIÓ
FORMATIVA: ‘Pla de formació i
capacitació del personal en seguretat alimentària’. Instal·lacions de
Concepte Artesà de la Cuina, 9 h.
TERTÚLIES EN CATALÀ amb el llibre El monestir proscrit, de Maria
Carme Roca. Biblioteca Can Salvador de la Plaça, 10 h.
20è ANIVERSARI CAFÈ JAZZ.
Restaurant La Gàbia, 22 h.
MALGRAT DE MAR
ELS CONTES DEL DIVENDRES,
Biblioteca, 18 h.
PALAFOLLS
MOSTRA DE DANSA CONTEMPORÀNIA. Companyia Esluan Alven. Teatre de Palafolls.
PINEDA DE MAR
PORTES OBERTES, Escola Aloc.

DESFILADA DE VÍDUES DEL CARNAVAL. Plaça de l’Església, 20 h.

DIA 9
CALELLA
JORNADA ‘Lideratges en l’empresariat femení’, amb la taula rodona ‘Empresàries d’èxit’ i la xerrada ‘Apoderament de les dones’.
Sala d’Exposicions de l’Ajuntament Vell, 10 h.

ESPECTACLE i lectura del manifest del Rei Carnestoltes. Plaça
J.A. Clavé, 20.45 h.

HORA DEL CONTE En Tomàs i la
Rosita. Biblioteca Can Salvador de
la Plaça, 11.30 h.

SARDINADA. Peixateries Velles,
21 h.

XERRADA: ‘Realidad social de la
mujer musulmana frente a los
prejuicios de occidente’. Esplai
Calella, 17 h.

MALGRAT DE MAR
TALLER PER A LA MAINADA
Vine a fer la teva sardina. Plaça de
l’Església, 19 h.

BALL DE VÍDUES. Local de la Barretina Vermella, 21.30 h.
PINEDA DE MAR
RUA D’ENTERRAMENT DE LA
SARDINA. Pati de Can Comas,
19h. En acabar, sardinada popular
DIA 7
CALELLA
SEGONA SESSIÓ DE L’ACCIÓ
FORMATIVA: ‘Pla de formació i
capacitació del personal en seguretat alimentària’. Instal·lacions de
Concepte Artesà de la Cuina, 9 h.
XERRADA per a familiars de malalts d’Alzheimer i altres demències: “Què són les funcions cognitives
i què manca en les demències?”.
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, de Carlos Ruiz Zafón. Biblio-

FEBRER

RUA DEL 20è CARNAVAL DE
L’ALT MARESME, sortida a l’av.
Mediterrani, 19 h. (Pineda de Mar).
BALL DE CARNAVAL, amb DJs i
lliurament de premis. Fàbrica Llobet-Guri, 23 h.
PALAFOLLS
ESPECTACLE. Creació col·lectiva a
favor de la Igualtat de Gènere. Casal de la Dona.
PINEDA DE MAR
V CAMPANYA FORA ESTOCS.
Comerços de Pineda, de 10 a 22h
MERCAT SOLIDARI, pl. Nova i pl.
Reis Catòlics, de 9 a 14 h.
CERCLE DE LES DONES: El somni de la bruixa. Biblioteca Serra i
Moret, 11 h.
TEATRE: Eli, Auditori, 22 h.

DIA 10
CALELLA
LECTURA DEL MANIFEST, amb
motiu del Dia Internacional de les
Dones, i inici de la 7a Marxa per
la Dona Treballadora. Passeig de
Manuel Puigvert, 9 h.
TEATRE: L’estranya parella, de
Neil Simon. Al teatre Orfeó Calellenc, 18.30 h.
PALAFOLLS
II CURSA TRAIL SENYOR DEL
CASTELL. Recorregut a l’entorn
del Castell de Palafolls.
RUA DE CARNESTOLTES. Sortida
a les 12h des de les benzineres en
direcció al centre del poble.
PINEDA DE MAR
CONCERT DE PIANO: Terra
d’Ibers. Escola St. Jordi, 11.45 h.
TEATRE: Tres guineas. Espai En
Marxa-Montpalau, 18 h.
DIA 11
CALELLA
QUARTA SESSIÓ DE L’ACCIÓ
FORMATIVA: ‘Pla de formació i
capacitació del personal en seguretat alimentària’. Instal·lacions de
Concepte Artesà de la Cuina, 9 h.
TALLER DE MEMÒRIA NIVELL I.
Al local del c. Doctor Vivas, 16 h.
JORNADA DE PORTES OBERTES,
a l’IES Bisbe Sivilla. Visites guiades
a les 16.30 h.
PINEDA DE MAR
MEDITACIÓ. ‘Activant l’energia
femenina’. Biblioteca Serra i Moret, 19 h.
DIA 12
CALELLA
CINQUENA SESSIÓ DE L’ACCIÓ
FORMATIVA: ‘Pla de formació i
capacitació del personal en seguretat alimentària’. Instal·lacions de

Concepte Artesà de la Cuina, 9 h.
ACCIÓ FORMATIVA ‘Costos, marges i benefici. Per què no és el mateix facturar que guanyar diners?’.
Fàbrica Llobet Guri, 14.30 h.
XERRADA informativa ‘Nutrició i
dificultats en l’alimentació’. Adreçada a tothom que té cura de persones amb dependència a casa.
Aula d’Educació Sanitària del CAP
Calella, 16 h.
PALAFOLLS
MÚSICA. Únic concert a Catalunya de la Champlin Park High School Band, de Minnesota (Estats
Units). Teatre de Palafolls.
TORDERA
CLUB DE LECTURA: Manual per a
dones de fer feines. Biblioteca de
Tordera, 18.30 h.
DIA 13
CALELLA
CONCENTRACIÓ dels participants
al Cicle de Passejades i Marxa Nòrdica. Fàbrica Llobet Guri, 10 h.
CLASSE OBERTA DE GIMNÀSTICA/PILATES. Associació Dones de
Calella, 17.30 h.
CONFERÈNCIA. ‘Història de la
Terra’. Casal l’Amistat, 18.30 h.
PINEDA DE MAR
TALLER: Nad ioga, ioga del so.
Meditació amb bols tibetans.
Centre Cívic Poblenou, 19.30 h.
DIA 14
CALELLA
ACCIÓ FORMATIVA. ‘Costos, marges i benefici. Per què no és el mateix facturar que guanyar diners?’.
Fàbrica Llobet Guri, 14.30 h.
TARDES DE TERTÚLIA amb el comentari El arquitecto de Tombuctú. Es Saheli, el granadino.’ 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.
MALGRAT DE MAR
INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ I
XERRADA ‘Aspronis en primera
persona’. Sala d’Actes de la Biblioteca La Cooperativa, 19.30 h.
PINEDA DE MAR
LA GIMNASTRADA’19. Pavelló
Nino Buscató, 9 h.
XERRADA: ‘Criança no sexista’.
Centre Cívic Poblenou, 18 h.
TALLER: Ioga Kundalini & meditació: polaritat i energia femenina.
Pavelló escola Aloc, 18.30 h.
DIA 15
CALELLA
TALLER de recerca activa de feina. Presentar la pròpia candidatura de manera atractiva I. Fàbrica
Llobet Guri, 9.30 h.
TROBADA LITERÀRIA amb l’escriptora Maria Carme Roca, Biblioteca Can Salvador de la Plaça, 10 h.
TERTÚLIES EN CATALÀ amb el llibre ‘El monestir proscrit’. Biblioteca Can Salvador de la Plaça, 10h
CLASSE OBERTA de taitxi txikung,
Ass. Dones de Calella, 15.30 h.
PRESENTACIÓ del llibre Aprendre
a parlar amb les plantes, Biblioteca Can Salvador de la Plaça, 19 h.
20è ANIVERSARI CAFÈ JAZZ.
Sala Mozart, 22 h.
MALGRAT DE MAR
ELS CONTES DEL DIVENDRES,
Biblioteca, 18 h.
CINEFÒRUM: The sessions. Centre Cultural, 20 h.
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TERTÚLIES EN CATALÀ amb El
monestir proscrit. Biblioteca Can
Salvador de la Plaça, 10 h.
CLASSE OBERTA de constel·lacions familiars ‘Honrant els pares’.
Associació dones de Calella, 17 h.

SORTIDA de la primera etapa de
la 99a Volta Ciclista a Catalunya,
Riera Capaspre, 12.50 h. Arribada
a l’N-II, a l’alçada de la plaça de les
Roses, 17 h.

CLOENDA de les Trobades d’Òpera. Espai mercat, 18.30 h.

TALLER de memòria nivell I. Local
del c. Doctor Vivas, 152, 16 h.

20è ANIVERSARI CAFÈ JAZZ.
Sublim, 22 h.

DIA 26
CALELLA
INAUGURACIÓ de l’exposició de
murals de la Volta Ciclista a Catalunya al seu pas per Calella. Àrea
d’Educació de l’Ajuntament de
Calella, 9 h.

PINEDA DE MAR
XERRADA: Dones que curin a
d’altres. Biblioteca Serra i Moret,
18.30 h.
PINEDA DE MAR
TALLER DE JOCS DE FALDA. Biblioteca Serra i Moret, 17.30 h.
TALLER: Mini vehicles sostenibles.
Biblioteca Serra i Moret, 18 h.
POESIA: Dones de vers lliure. Micro Obert. Biblioteca Serra i Moret, 19 h.
DIA 16
TORDERA
ESPECTACLE: Les Clinck. Teatre
Clavé, 18 h.
CALELLA
TALLER INFANTIL. Pintem l’univers. Biblioteca Can Salvador de
la Plaça, 11.30 h.
SANTA SUSANNA
TALLER: Experimenta com un arqueòleg: Les piràmides. Biblioteca vall d’Alfatà, 11 h.
PINEDA DE MAR
PORTES OBERTES. Escola Sant
Jordi.
DIA 17
CALELLA
DESFILADA I EXHIBICIÓ CANINA. Plaça de l’Església, 10.30 h.
JORNADA DE PORTES OBERTES.
Escola Pia, tot el matí.
TEATRE: El verí del teatre. Teatre
Orfeó Calellenc, 18.30 h.
PINEDA DE MAR
MISSA ROCIERA. Capella de les
Creus, 10 h.
MALGRAT DE MAR
JORNADA D’ESPORT INCLUSIU.
Pistes esportives del Parc Francesc Macià, tot el matí.
DIA 18
CALELLA
TALLER DE MEMÒRIA NIVELL I.
Local del c. Doctor Vivas, 152, 16 h.
MALGRAT DE MAR
CLUB DE LECTURA. De 9 a 11
anys (17.30 h) i de 12 a 14 (18.30
h). Biblioteca.
SANTA SUSANNA

PETIT CLUB DE LECTURA.
17.30 h, Biblioteca Vall d’Alfatà.
PINEDA DE MAR
MEDITACIÓ POLARITAT: Tantra
blanc. Biblioteca Serra i Moret, 19 h.
DIA 19
PALAFOLLS
JORNADA DE PORTES OBERTES
A l’IES Font del Ferro.
XERRADA: El dol en nens. Escola Mas Prats.
CALELLA
TALLER FORMATIU: “Costos, marges i beneficis. Per què no és el mateix facturar que guanyar diners?
Fàbrica Llobet Guri. 14.30 h.
PINEDA DE MAR
PORTES OBERTES, Escola Antoni Doltra.
DIA 20
CALELLA
JORNADA PORTES OBERTES Escola el Far.
CONFERÈNCIA: ‘Pompeu Fabra,
passió per la llengua’. Casal l’Amistat, 18.30 h.
XERRADA sobre autoestima: ‘Estic encantada de conèixer-me’.
Biblioteca Can Salvador de la Plaça. 19 h.
MALGRAT DE MAR
CONTES PER A INFANTS. Fins a 3
anys. Biblioteca, 17.30 h.
PINEDA DE MAR
MEDITACIÓ en moviment: dansa
sufí. Centre Cívic Poblenou, 19.30 h.
DIA 21
CALELLA
XERRADA per a familiars de malalts d’Alzheimer i altres demències: ‘Transtorns del comportament’.
Hospital Sant Jaume, 14.45 h.
CLUB DE LECTURA en anglès.
Amb el llibre The Shadow of the
wind, de Carlos Ruiz Zafón, Biblioteca Can Salvador de la Plaça, 19 h.
DIA 22
CALELLA

Fàbrica Llobet-Guri, 9.30 h.

MALGRAT DE MAR
ELS CONTES DEL DIVENDRES.
Biblioteca, 18 h.
DIA 23
CALELLA
PORTES OBERTES a l’Escola la
Minerva.
ACTIVITATS sobre l’ús adequat
de l’aigua. Espai Mercat de 10 a
12 h.
TALLER d’expressió corporal, Biblioteca Can Salvador de la Plaça,
11.30 h.
SANTA SUSANNA
CONCERT: The Symphony’s rock,
amb el grup Apache. Pavelló Esports de Santa Susanna, 21.30 h.
Venda d’entrades a Ticketmaster.
PINEDA DE MAR
MÚSICA: Rise. The Sey Sisters.
Auditori, 22 h.
FESTA DELS TRES TOMBS, davant de l’Escola Aloc, 10 h.
DIA 24
TORDERA
TEATRE: La niña gorda. Teatre
Clavé, 18 h.
CALELLA
5è ANIVERSARI DEL BATEIG dels
castellers de l’Alt Maresme. Plaça
de l’Ajuntament, 12h. Sortida de
la Cercavila a les 11.15. Concert
amb el grup Ruc’n’Roll, 16.30 h.
TEATRE: Aquí no paga ni Déu! Teatre Orfeó Calellenc, 18.30 h.
PINEDA DE MAR
CELEBRACIÓ dels 50 anys de l’Escola Antoni Doltra, 10 h.
CONCERT LÍRIC: Matí de sarsuela, Escola Sant Jordi, 11.45 h.
CONCERT d’alumnes i professors
de l’Escola Municipal de Música
Can Comas, 12 h.
DIA 25
CALELLA
TALLER: Presentar la pròpia candidatura de manera atractiva II.

MEDITACIÓ, al local d’Oncolliga
Calella, 17 h.
CONFERÈNCIA L’òpera la Gioconda, d’Amilcare Ponchielli. Casal
l’Amistat, 20 h.
PINEDA DE MAR
PRESENTACIÓ: del llibre Liderar
en femenino para hombres y mujeres. Biblioteca Serra i Moret, 19 h.
DIA 27
CALELLA
SESSIÓ de marketplace professional amb dinàmica de ‘speeddating’. Fàbrica Llobet Guri, 10h
BALL per a la gent gran, espai
Mercat, 18 h.
CONFERÈNCIA: Europa i l’Iran en
temps de Putin i Trump: una aproximació entenedora. Casal l’Amistat, 18.30 h.
MALGRAT DE MAR
CLUB DE LECTURA: La nit de les
criatures. Biblioteca, 19 h.
PINEDA DE MAR
AVUI TERTÚLIA. Biblioteca Serra
i Moret, 20.30 h.
CLUB DE LECTURA. Biblioteca
Serra i Moret, 20.30 h.
DIA 28
CALELLA
TALLER de memòria. Biblioteca
Can Salvador de la Plaça, 18 h.
CLUB DE LECTURA en anglès. Biblioteca Can Salvador de la Plaça,
19 h.

MALGRAT DE MAR
CLUB DE LECTURA FÀCIL. Biblioteca, 11 h.
TALLER: Pinta ceràmica amb Aspronis. Biblioteca La Cooperativa, 18 h.
DIA 29
CALELLA
TERTÚLIES EN CATALÀ amb El
monestir proscrit. Biblioteca Can
Salvador de la Plaça, 10 h.
CLASSE DE IOGA, Ass. Dones de
Calella, 10.30 h.
TALLER ‘No és no, espais i límits
de les relacions interpersonals’.
Ass. Dones de Calella, 18 h.
TROBADES D’ÒPERA. Teatre Orfeó Calellenc, 18.30 h.
20è ANIVERSARI CAFÈ JAZZ.
Restaurant Surf&Turf, 22 h.
MALGRAT DE MAR
L’HORA DEL CONTE: ‘Els sons robats’. Biblioteca, 18 h.
DIA 30
CALELLA
TALLER INFANTIL ‘Kikiriki’. Biblioteca Can Salvador de la Plaça,
11.30 h.
PRESENTACIÓ del col·lectiu de
Dones africanes de l’Alt Maresme. Espai mercat, 16 h.
PINEDA DE MAR
CONCERT de sardanes Cobla Jovenívola de Sabadell. Auditori, 19 h.
INAUGURACIÓ. Exposició Pertegaz, Can Comas, 12 h.
DIA 31
CALELLA
SORTIDA DE LA BICICLETADA
POPULAR: ‘Pedalem amb salut’
Plaça de l’Ajuntament, 10 h.
VEREDICTE I PROCLAMACIÓ dels
guanyadors de la 37a edició dels
Jocs Florals de Calella. Església de
l’Escola Pia, 12 h.
PINEDA DE MAR
JAZZ VERMUT, al bar de Can Comas, 12 h.
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ECONOMIA LOCAL

Festes a La Saleta
BLANES

La Saleta és el lloc perfecte
per a les teves celebracions: aniversaris, cursos, festes, reunions,
trobades i tot el que et puguis
imaginar.
Hi trobaràs tot el necessari:
taules i cadires, parc de boles, jocs
infantils, decoracions temàtiques,
globus, servei de càtering… Ells
posen la sala i tu, la festa.
La Saleta està situada al C. Josep Tarradellas, 58 de Blanes.
Més informació a:
www.lasaletablanes.com o al telèfon 623 18 81 80 yy

Entrada de La Saleta

Robin Hood inicia temporada
LLORET DE MAR

El Pub Robin Hood de Lloret
de Mar comença una nova temporada amb diverses novetats.
A les nits dels divendres, obre
la ‘Sala tot èxits’ i a l’altra sala hi
trobaràs exclusivament Bachata,
Salsa i Kizomba amb convidats especials per amenitzar la vetllada.
Els dissabtes continuen amb
els famosos “Salsábados” amb
Claudio Galarce, Dj, i altres convidats a banda de també poder entrar a la ‘Sala de tot èxits’.
Trobaràs el Pub Robin Hood a
l’Avinguda Amèrica, 24 de Fenals
(Lloret de Mar). yy

Una de les dues sales del Robin Hood

Roba neta a l’Speed Queen
LLORET DE MAR

Speed Queen del barri del
Molí de Lloret ha celebrat el seu
primer aniversari.
És l’establiment on pots rentar
tota la teva roba de manera ràpida
i econòmica. Tenen rentadores gegants i també de 9 Kg.
Amb la targeta client, pots optar a promocions i descomptes.
Speed Queen està situat a
l’avinguda Regions 14, del barri
del Molí (Lloret de Mar). yy

Rentadores de l’Speed Queen
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Farmàcies de guàrdia

PUNTS DE DISTRIBUCIÓ DE LA MARINA
BLANES

BLANES
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

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

Març

Adreces i telèfons

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

FARMÀCIA ADELL
C. Muralla, 36
Tel. 972 330 491
FARMÀCIA OMS
C. Nou, 8
Tel. 972 352 459
FARMÀCIA BARTRINA
Av. Joan Carles I, 4
Tel. 972 331 978
FARMÀCIA SUREDA-CASAMOR
Pg. de Dintre, 3
Tel. 972 330 069
FARMÀCIA RAMON
Av. Vila de Madrid, 17
Tel. 972 334 403
FARMÀCIA TURON
Ca la Guidó, 7
Tel. 972 334 701

24 h: De 9 a 9 h
A PARTIR DE LES 12 DE LA NIT, S’HA DE TRUCAR ABANS A LA
POLICIA LOCAL (T. 972 358 666) I S’HA DE PORTAR LA RECEPTA.

LLORET DE MAR
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

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

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

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

Març
MATEOS
S.MORERA
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
E.TALLADA
MATEOS
CÀNOVES
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
S.MORERA
MATEOS

De 9.30 a 22.00 h - De 22.00 a 9.30

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
5.00

FEINERS
6.05

6.17

6.33

6.48

7.05

7.17

7.35

7.47

8.17

8.48

9.16

9.46

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

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

9.30

-

-

10.30 11.30 13.30 15.30
-

-

-

-

BARCELONA - LLORET DE MAR (Estació de bus)
8.45

9.45

19.15 20.30

11.15 13.15 14.15 15.15 17.15 18.30
-

-

-

-

-

-

9.14

19.14 21.09

11.15 13.15 15.14 17.14
-

-

-

6.30

7.05

7.30

9.00

9.00

15.55

-

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

11.30 13.15 14.30 15.30 17.30 19.00

DISSABTES FEINERS

13.15 19.00

20.00
-

-

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

-

-

-

-

6.15

10.15 12.15 13.45 14.15 16.15 18.15 20.15
10.30 14.30 16.30 19.30

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

FEINERS
FESTIUS

8.00 - 21.00 cada 30 min

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

9.30

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
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

FEINERS (totes les parades)

FEINERS (totes les parades)
8.00

FESTIUS

9.00

11.00 14.00 15.55 18.20

DISSABTES FEINERS

7.15 - 20.55 cada 20 min

BARCELONA (Estació del Nord) - BLANES (Estació)

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

LLORET DE MAR (Estació de bus) - GIRONA

FEINERS (Transbord Maçanet - Massanes)

-

17.15 19.00

8.30

FEINERS

FESTIUS

7.16

7.30

FEINERS

-

-

-

SEMIDIRECTES (Lloret de Mar - Vidreres - Girona)
7.00 7.30 8.30 9.15 9.45 10.45 11.30 12.45
13.15 14.45 15.30 16.45 17.30 19.00 19.45 21.15
22.45
DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS
7.30 9.30 11.30 12.30 13.30 15.30 17.30 18.30
20.30 21.30

9.30

11.30

15.30

17.30

SEMIDIRECTES (Girona - Vidreres - Lloret de Mar )
6.45 7.45 8.15 9.30 10.15 10.45 11.45
12.30 13.45 14.15 16.00 16.45 17.45 18.30
20.00 20.30 22.00
DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS
8.30

10.30 12.30 13.30 14.30 16.30 18.30
19.30 21.30 22.30

ENTREVISTA A PEP CARDONA (PREMI FORJADOR DE L’ESPORT DE LLORET DE MAR)

“És una gran satisfacció veure com creixen els
joves esportistes”
És una gran satisfacció veure
com creixen els joves esportistes,
no només en l’àmbit futbolístic
sinó també en l’àmbit personal. A
més, també coneixes entrenadors
amb qui acabes fent amistats.
La balança sempre va al costat
positiu però, és clar, hi ha també moments dolents, perquè hi
ha situacions que sovint no pots
controlar, però a les quals has de
fer front. És el dia a dia, i has d’intentar encarar-ho amb una actitud positiva.
La gestió dels pares i familiars sol
ser un dels aspectes més complicats?
Sovint, sí. És complicat. He de dir
que, com en tot, hi ha molts tipus
de pares i amb la majoria hi tinc
bona relació. Sí que és cert que és
complicat fer aquesta gestió, però
alguns veuen el què no han de
veure i tothom té punts de vista
diferents. És, segurament, el què
més et posa de mal humor. És un
aspecte que has de saber portar.
És molt maco estar al camp amb
els jugadors, però aquestes reunions i problemes també són part
de la nostra feina.

Pep Cardona. Foto M.A. Comas
MOISÉS GARCÍA

La Festa de l’Esport Lloretenc, que
enguany ha arribat a la 45a edició,
compta amb dos premis ben especials. Un d’ells és el Forjador de
l’Esport, atorgat aquesta vegada
a Pep Cardona, i l’altre és el premi
Llevant. Aquest any, l’ha obtingut
el Club Hoquei Lloret, que aquest
2019 fa ni més ni menys que mig
centenari de vida. Una llarga trajectòria, en aquests 50 anys, amb
etapes de tota mena.
Pep Cardona ha dedicat tota la
seva vida al futbol. Als seus 52
anys encara continua treballant
per l’esport de base a Lloret de Mar,
com a director esportiu del Club de
Futbol Lloret. La seva tasca i compromís amb la formació dels joves
aprenents de l’entitat al llarg dels
darrers anys i la seva etapa com a
jugador de futbol han tingut el seu
reconeixement. Cardona ha rebut
el premi Forjador de l’Esport de
Lloret de Mar en la 45a edició de
la Festa de l’Esport Lloretenc, que
reconeix la trajectòria i el treball
per l’activitat física a la vila.
Pep, t’esperaves rebre el premi
Forjador de l’Esport?
No, no ho esperava. Ha estat un
orgull rebre aquest reconeixement i ho valoro molt. Són molts
anys en què he treballat pel futbol a Lloret i és molt maco haver
viscut aquest moment. Són mol-

tes persones les que dediquen
hores al treball per l’esport i
aquest any m’ha tocat a mi. Estic
molt content.
Com vas començar a treballar
tan intensament amb el Club de
Futbol Lloret?
És una trajectòria llarga si comptem també l’etapa com a jugador.
Però en tasques d’entrenador i
coordinació vaig començar l’any
2005, entrenant equips de la base.
Va ser una casualitat, gràcies al
meu bon amic Àlex Portavella.
En aquella època, tenia una feina
complicada, dedicada al transport i, a més, vaig tenir un problema personal important. Allò
va ser una bona manera de poder
passar més estona amb el meu fill
i així vaig començar a entrenar.
Després, va arribar una etapa
de despatxos com a directiu i
coordinador.
Sí. Actualment formo part de la
junta directiva, com a director
esportiu. És una tasca complicada però molt gratificant, quan
veus tants joves esportistes practicant futbol.
Hi ha moments bons, però també n’hi ha de dolents, és inevitable, oi?
M’atreviria a dir que quan et trobes en una posició com la meva,
vius un 95% de moments bons.

Tornem als moments bons. Una
de les millors sensacions és veure com arriben al primer equip
jugadors que has conegut des de
petits?
Sí, sense dubte. Això per a mi és
el màxim. Jo he viscut una època
com a jugador en què era complicadíssim pujar a un primer equip.
Per això, quan ara veig joves als
que he vist créixer que arriben
a la primera plantilla, sento un
gran orgull. És com si debutés jo,
perquè no és fàcil i no tothom ho
pot fer.

Club Hoquei Lloret,
Premi Llevant
El Club Hoquei Lloret va ser
creat l’any 1969 gràcies a un
grup de nois de la vila que es
van posar uns patins, van agafar un stick i van començar a
practicar un esport que era diferent en aquella època. L’entitat va anar creixent i, amb el
pas dels anys, va aconseguir
arribar a la Primera Divisió
Nacional i, després, a la màxima categoria de l’hoquei a escala estatal, l’OK Lliga. A més,
el Club Hoquei Lloret també
compta amb experiència en
l’àmbit internacional. Especialment, de les seves aventures
europees destaca la final de la
copa de la CERS, que va disputar l’any 2009.
Actualment, l’entitat està
presidida per Josua Pérez, des
de l’estiu de l’any 2013. Segons
el màxim mandatari, el Club

Per acabar, parla’ns de la teva etapa com a jugador. Va ser intensa?
Sí, molt intensa i passant per diferents equips dels quals guardo
un gran record i moltes amistats.
Vaig començar en el futbol base
del Club de Futbol Lloret i l’any
1984 vaig acabar la meva etapa
de juvenil. Recordo que es va
fer un equip amateur del qual
en vaig formar part i, més tard,
vaig poder fer entrenaments i algun partit amb el primer equip.
Va ser l’any de la recordada promoció a Segona Divisió “B”. Després, vaig fer el servei militar i,
una vegada finalitzat, vaig passar
pel Llagostera, el Cassà, el Farners i el Vidreres, on vaig estar
durant 6 anys. Finalment, el 1996
va ser l’any del meu retorn al Lloret i em vaig retirar en el 2000.
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Hoquei Lloret ha passat per
bons moments i altres no tan
bons, però assegura que cal
tenir un record per a totes les
persones que han treballat per
la seva existència. A més, considera que és un plaer poder ser
el president en aquesta etapa.
El Club Hoquei Lloret és un
equip que sempre ha tingut
molta cura de la base, que ha
nodrit al llarg d’aquest temps a
la primera plantilla, i encara ho
segueix fent. Actualment, l’entitat compta amb equips d’iniciació, prebenjamins, benjamins,
alevins i juvenils. A més, també
compta amb una secció femenina. Pel que fa al primer equip,
es troba una temporada més a
l’OK Lliga, competint amb els
millors equips d’hoquei del
panorama estatal. yy

Josua Pérez, president del CH Lloret. Foto M.A. Comas

