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CAMPIONS!
Els deu candidats a l’alcaldia de Blanes. Foto Yoyo

Un total de 10 candidatures es presenten a les eleccions municipals d’aquest maig, una més que ara fa 4 anys. En el mandat que deixem enrere hi
ha hagut dos alcaldes, tots dos del PSC, i diversos governs; el darrer en minoria: 4 dels 21 regidors del plenari blanenc. Al llarg del mandat que ara
deixem enrera hi ha hagut canvi de 9 dels 21 regidors que van començar a primers de juny de 2015. Només ERC, Batega i PP han acabat amb els
mateixos regidors que van començar. A la imatge, asseguts al davant –d’esquerra a dreta-: Joan Rota (CUP), Elena Díaz (Unidos Sí), Mia Ametller
(Junts per Blanes), Sergio Atalaya (Cs), Mario Ros (PSC) i Pedro Bayonas (VOX). Al darrera: Àngel Canosa (ERC), Salvador Tordera (PP), Xavier
Lozano (APB) i Jordi Urgell (Blanes en Comú Podem). La campanya electoral ha començat aquest 10 de maig i finalitzarà el dia 24. El dissabte 25,
serà jornada de reflexió; i el diumenge 26, es podrà votar de les 9h del matí a les 20h del vespre. Més informació de la pàgina 13 a la 19.

El CD Blanes guanya a Malgrat (03) i es proclama campió del grup
16 de la Tercera Catalana, per tant,
aconsegueix l’ascens a Segona tres
jornades abans del final del campionat de lliga 2018-19. En 31 jornades ha guanyat 25 partits, n’ha
empatat tres i n’ha perdut tres
més. S’ha proclamat campió com a
màxim golejador, fregant els cent
gols, i mínim golejat.
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Música a l’Esperança

L’Editorial
Democràcia
Democràcia és participar i votar. En menys d’un mes els veïns de la Selva i el Maresme podran votar quatre vegades.
Al Congrés, victòria del PSOE que sembla vol governar en
solitari amb pactes puntuals. La mateixa formació de Pedro Sánchez, ha tret majoria al Senat, una cambra que per a
molts no serveix per a res però que no cal oblidar, va ser la
responsable d’aplicar el 155 a Catalunya.
I ara, les municipals –les més properes-, i les europees –les
més llunyanes- tot i que també ens afecten a tots.
A les municipals es presenten un gran nombre de candidatures. El rècord a Lloret amb 12. És bo que la gent s’impliqui
en la vida del seu poble. Ara, el més important serà que l’endemà del 26-M es treballi per fer governs forts. En cas contrari, els pobles, viles i ciutats queden aturats quatre anys.
Als ajuntaments no hi poden haver eleccions anticipades.
Tots sabem que l’administració és lenta de per sí, per tant, si
no es treballa des del minut zero en nous projectes, poques
coses es poden fer en quatre anys. yy

BLANES

Mirna Vilasís (veu) ha presentat “Espero meravelles” amb Xavi
Múrcia (guitarra) en el primer
dels quatre concerts del cicle Música a l’Esperança de Blanes 2019.
Mirna Vilasís va néixer a Sabadell l’any 1970. És cantant i multiinstrumentista i a aquestes alçades és molt probable que no quedi
arreu de Catalunya un sol racó on
encara no hagi ressonat la seva
veu. Es tracta d’una artista polivalent i polifacètica però, sobretot,
valenta en tots els sentits. És una
vocalista d’àmplia trajectòria i té
un full de serveis on no hi falta de
res. Porta més d’un quart de segle
recorrent tots els pobles i ciutats
del país, tot explorant, difonent
i renovant la poesia i la música
d’arrel catalana, ja sigui sota el seu
nom o en qualsevol dels nombrosos projectes als quals ha donat
forma al costat de Xavi Múrcia, la
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Primer dels quatre concerts programats. Foto Yoyo
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seva parella artística i sentimental.

PROPERES ACTUACIONS:

“Espero meravelles” són tretze poemes de Montserrat Abelló
cantats des de l’emoció, la força i
la bellesa que sempre han definit
Mirna Vilasís.

Divendres 10 de maig:
JAUME TORRENT a la guitarra
amb obres d’ell mateix, Sor, Albéniz i Turina.

A més de projectes com Tralla
(4 discos) i La Cobleta de la Selva
(1 disc), dos autèntics referents de
la música tradicional del nostre
país, o com Samfaina de Colors,
que amb 23 espectacles de producció pròpia (8 discos) i més de 5.000
funcions acumulades (més de 2
milions i mig d’espectadors!), ha
esdevingut una peça clau en l’apropament de la música i la poesia de
casa nostra als públics infantil i familiar. Va debutar en solitari l’any
2009 de la mà de “Mirna”, un disc
farcit d’essències mediterrànies i
amb la poesia de diversos autors
catalans com a fil conductor. Després va arribar “Espero merevelles”.

Divendres 17 de maig:
Mrs. JONES TRIO (Swing songs)
amb Loreto Muñoz (veu), Joel
Moreno (guitarra) i Felipe Contreras (contrabaix).
Divendres 24 de maig:
SLÁINTE (Folk irlandès) amb
Quim Lamarca (bouzouki irlandès, fiddle i veu), Pello García
(uilleann pipes i whistles) i Manolo López (contrabaix).
Organitzats per l’Associació Cultural Amics de Música a
l’Esperança, tots els concerts comencen a les deu del vespre a la
capella de l’Esperança de la vila
de Blanes. 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

Servei Taxi Lloret

676 45 25 45

972 372 943
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Comencen les obres prèvies a l’allargament de
la C-32 fins a Lloret de Mar
MARESME - SELVA

L’allargament de la C-32 entre
Tordera i Lloret de Mar sembla
més a prop que mai i les màquines
han tornat a trepitjar la zona després que el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya (TSJC) suspengués cautelarment les obres
ara farà dos anys.
Després que el Govern veiés
difícil resoldre la judicialització
d’aquesta nova carretera, durant
la primavera de l’any passat va
optar per tramitar un nou projecte de la mateixa infraestructura.
Ara preveu deixar-ho tot a punt
abans de començar a executar-lo
i per això les màquines ja han
començat a remoure la terra per
agafar cales a diferents punts dels
municipis de Tordera, Blanes i
Lloret de Mar.
Es preveu que en els propers
mesos es comencin a desviar els
serveis bàsics com ara la llum,
l’aigua o la telefonia. Les tasques
prèvies a l’inici de les obres del
projecte d’allargament duraran
uns nou mesos. De moment, l’arribada de la C-32 fins a Lloret encara està en fase de licitació i per

Treballs previs per allargar la C-32. Foto Territori i Sostenibilitat

això caldrà esperar uns mesos
que s’adjudiquin aquestes feines a
una empresa. Tot i així, el Govern
català ha optat per tirar endavant
les tasques prèvies a les obres i així
avançar en el futur traçat. També
ha començat el procés d’expropiació dels terrenys afectats.
SETMANA SANTA
La Setmana Santa ha suposat
el tret de sortida a una nova temporada d’estiu sense que fins ara
hi hagi hagut cap canvi en la mobilitat de la zona que connecta el

Maresme amb la Selva. Engunay,
a més, els conductors s’han trobat
amb les obres per fer una rotonda
al veïnat de Ca la Guidó de Blanes, zona que ha quedat amb només un carril per entrar a Blanes
o per anar cap a Lloret a la zona
de la rotonda dels Focs. També
continuen les obres del Pla Parcial
Costa Brava per fer un carril bus.
QUEIXES
En tot cas, les primeres màquines ja han generat el rebuig de
les entitats contràries al projecte.

Protestes a la Fira del Ram de Tordera. Foto Yoyo

SOS Costa Brava ha afirmat que
no entén “les presses de la Generalitat” en l’inici d’aquests treballs. Creuen que podria ser una
maniobra electoralista de cara als
comicis municipals que hi haurà
aquest mes de maig.
De tota manera, un dels membres de la plataforma, Eduard de
Ribot, ha demanat al Departament de Territori i Sostenibilitat
que “almenys tinguin la deferència d’esperar al TSJC”. De fet, de
Ribot ha recordat que Aturem
la C-32 ja va portar als tribunals

l’estudi ambiental del nou projecte que ha aprovat la Generalitat
mentre els tribunals no es pronuncien sobre el primer, que està
suspès cautelarment. Aturem la
C-32 va aprofitar la inauguració
de la Fira Mercat del Ram de Tordera per manifestar-se coincidint
amb la presència del conseller de
Territori, Damià Calvet, responsable de l’obra. Segons Calvet,
“aquest és un projecte important
per a la mobilitat de la zona i les
queixes són bones per fer millor
unes obres que són necessàries”. yy
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ENSENYAMENT

32è Concurs de Murals
El Concurs de Murals de Sant
Jordi a Blanes ha reunit més de
700 escolars al passeig de Mar.
Enguany la novetat ha estat la
incorporació d’una categoria
amb caràcter extraordinari per

commemorar els 700 anys de la
Parròquia de Santa Maria, que es
compleixen aquest 2019. Hi han
participat alumnes de 3r a 6è
de Primària i, fora de concurs,
membres del grup KEDEM. yy

VII Mostra de Treballs de
Recerca
BLANES/LLORET DE MAR

El Teatre de Blanes s’ha omplert de joves promeses en el
món de la recerca i la investigació de diversos àmbits a través
de la VII Mostra de Treballs
de Recerca de Batxillerat de la
Selva. Organitzada pel Centre
de Recursos Pedagògics de la
Selva II, amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Blanes, ha estat
una nova ocasió per descobrir
joves talents acadèmics.
Els treballs presentats han
passat un procés de selecció
previ en cadascun dels centres

participants. Es valoren la creativitat, la innovació i l’aplicació
de diferents estratègies de recerca. El seu objectiu és reconèixer
l’esforç esmerçat per l’alumnat i
el professorat que el tutoritza.

encapçalar Mario Ros, alcalde
de Blanes; Jordi Camps, l’alcalde de Vidreres, així com els
inspectors de zona del Departament d’Educació, Joaquim Costa i Dolors Serra.

Al llarg de prop de tres hores es van anar exposant els 15
treballs d’estudiants de batxillerat procedents de centres educatius de Blanes, Lloret, Tossa i
Vidreres. La benvinguda a tots
els assistents va anar a càrrec
de la directora del CRP Selva
II, Pepa Celaya, mentre que el
lliurament de diplomes el van

L’inspector de zona del Departament d’Educació, Joaquim
Costa, va tancar l’acte amb un
parlament on va lloar la vàlua
d’aquests joves estudiants, a
l’hora que feia una crida a tenir
en compte tots aquells i aquelles
que també prenen part en el sistema educatiu. yy

Participació multitudinària. Foto Aj. Blanes

Batxillerat artístic
La Casa de la Cultura de Lloret de Mar ha estat la seu d’una
mostra que es fa cada curs per
donar a conèixer el talent i la
tasca dels estudiants de l’Institut
Coll i Rodés que estudien batxillerat artístic i que tenen entre 17

i 18 anys. Enguany s’ha arribat a
l’onzena edició. A l’acte inaugural, hi va haver un refrigeri servit
pels alumnes del Cicle Formatiu
de Grau Mitjà de Cuina i Restauració i de Serveis en Restauració
del mateix institut. yy

Visita a la mostra. Foto M.A. Comas

Alumne/a

Títol del treball

Tutor/a

Centre

Poble

Maria Soriano

I conte contat, aquesta por ja s’ha
acabat

Maria Rojas

INS Rocagrossa

Lloret

Fran Sáez

El dret a la intimitat i les noves
tecnologies

Gunther Comerma

INS Rocagrossa

Lloret

Laura Anaya

Propietats alga autòctona en la
cosmètica

Samy Abad i Anna
Domènech

INS Ramon Coll i
Rodés

Lloret

Marta Quellos

Acephobia, un malson real

Eva Ruiz

INS Ramon Coll i
Rodés

Lloret

Núria Perea

Meraki, realitats oposades

Mercè Comulada

Col·legi Immaculada C. Lloret

Raúl García

Robòtica: intel·ligència artificial

Jordi Gibert

Col·legi Immaculada C. Lloret

Enzo A. Poblete

Projecte Teodora. Construcció
d’una guitarra elèctrica

Bàrbara Ardanuy

INS Serrallarga

Blanes

Íker Pascual

Ecos pensament grec en física
moderna: Plató i neoplatonisme als Montserrat Nogueras INS Serrallarga
escrits dels físics teòrics

Blanes

Aleix Masbernat

Sóc intel·ligent?

José Antonio Aledo

INS S’Agulla

Blanes

Alejandra
Torrecilla

Causes de l’erosió de la platja de
S’Abanell

Albert Cebrià

INS S’Agulla

Blanes

Kristina
Vassileva

Vegetarianisme: més enllà de
l’alimentació

Íngrid Llapart

INS Sa Palomera

Blanes

Marina Andreu

A new beer is born

Cristina Soler

INS Sa Palomera

Blanes

Pau Amargant

Disseny dispensador de medicaments per a persones dependents

Mònica Mascort

INS Vidreres

Vidreres

Carla Casals

La màgia de les matemàtiques

Carles Bosch

INS Vidreres

Vidreres

David Bartrès

La respiració dels peixos

Purificación Ortí

INS Tossa

Tossa

II Cursa Solidària
Els alumnes de l’Institut Coll i
Rodés de Lloret de Mar han organitzat la II Cursa Solidària, un
acte que va servir per recaptar
2.138,50 € destinats a l’Associ-

ació Pas a pas. Aquest ha estat
el servei comunitari dels alumnes de tercer d’ESO aquest curs
2018-19. Ara fa un any, els diners
es van dedicar a Força AME. yy

Podi de la cursa solidària. Foto Institut Coll i Rodés
Foto dels estudiants participants i les autoritats. Foto Aj. Blanes
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Blanes reinicia l’expedient per multar al
Càmping Blanc d‘Eivissa amb 1,34 MEUR

Precinte al Blanc d’Eivissa. Foto Aj. Blanes
BLANES

La primera sanció va prescriure perquè no es van complir
els terminis. El jutge, però, deixava la porta oberta a obrir un nou

expedient. La sanció s‘ha aprovat
per unanimitat i s‘ha imposat per
l‘ampliació “il·legal”.
ERC té por que es puguin aco-

llir a una bonificació del 80% per
una fragment que consta en el text
aprovat. Segons el seu portaveu
Àngel Canosa, “en un paràgraf determinat es diu que l’activitat continua. Hauria estat millor canviar-ho
perquè podem perdre 1 MEUR”.

bilitats per deixar caducar una
sanció de 1,3 MEUR.

que ha sancionat i ha precintat la
zona ha estat el nostre”.

Per Sergio Atalaya de Cs, “els
de sempre fan el que volen. 40
anys d’ajuntaments i sempre mirant cap a l’altre costat”.

Cap membre del PDECAT va
intervenir en aquest punt.

Segons el secretari municipal,
“s’està parlant de l’any 2011 quan
hi havia activitat i això no es pot
canviar perquè és un informe de
l’inspector d’activitats”.

Joan Rota de la CUP no entén
l’error, “estem parlant del 2,5% del
pressupost municipal”.

Joan Salmeron d’ICV-EUIA,
va reclamar un informe escrit de
tot el que ha passat i les interpretacions que s’han fet “i no només
explicacions verbals”.
Des de Batega per Blanes,
han tornat a demanar responsa-

Salvador Tordera del PP va reclamar la màxima pulcritud en un
tema en què han fallat les formes”.
Pepa Celaya, portaveu del
PSC, recorda que mai no s’havia
fet res per aturar un problema
que tothom coneixia, “fa 15 anys
que governs i oposicions sabien el que passava i l’únic govern

La sanció s‘imposa per una
infracció urbanística “molt greu”.
El 5 de març la Policia Local del
municipi va inspeccionar i precintar la part ampliada il·legalment de l‘establiment. Els agents
tenien una ordre judicial per ferho després que al gener la propietat els va impedir l‘entrada. El
precinte d’una part de les instal·
lacions del Càmping Bellaterra,
l’altre establiment afectat per
aquestes ampliacions il·legals,
està pendent de l’ordre judicial.
En aquest cas, la sanció econòmica ha estat d’1,5 MEUR. yy

Temporal a la Costa Brava sud
BLANES - LLORET DE MAR

Dos dels principals ingredients
meteorològics de la Setmana Santa
2019 han estat el vent i el temporal
a la mar. Hi va haver una forta llevantada que va afectar bona part de
la costa mediterrània. Pocs dies després ja hi va haver una garbinada.
Les platges han perdut molta
sorra a les portes de la temporada turística i ara caldrà que torni
(amb temporals de garbí) o es redistribueixi, com passa moltes vegades a Lloret de Mar. Tot i que la
Setmana Santa enguany ha arribat
molt tard, els temps s’ha mostrat
insegur i molts dies els núvols es
van imposar al sol. yy

Zona de Sa Palomera de Blanes. Foto Yoyo

Platja de Lloret de Mar. Foto M.A. Comas

Sensibilització per l’ús dels protectors d’estómac
SELVA - MARESME

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva (CSMS), juntament

amb l’Institut Català de la Salut
(ICS), han iniciat una campanya
que busca sensibilitzar la població

L’omeprazole és un dels medicaments IBP més consumits. Foto J.M.Arenaza

de la importància que té fer un
bon ús dels inhibidors de bomba
de protons (IBP) –popularment
coneguts com a protectors d’estómac–, i informar dels riscos que
comporta per a la salut fer un consum inadequat d’aquests fàrmacs.
Existeix una falsa creença,
sobretot entre la població polimedicada, que a major consum
de medicaments, més necessari és prendre IBP per protegir
l’estómac. Els IBP (omeprazole,
pantoprazole, lansoprazole, rabeprazole o esomeprazole) són medicaments que actuen disminuint
la quantitat d’àcid gàstric produït
per les glàndules al revestiment
de l’estómac. Aquest àcid produ-

ït de manera natural serveix per
digerir els aliments i absorbir-ne
els nutrients i, per tant, s’ha de
reduir a comptades ocasions. Els
inhibidors de bomba de protons
estan recomanats per als pacients majors de 65 anys que prenen algun fàrmac antiinflamatori
pel dolor (ibuprofèn, diclofenac
o dexketorprofé) o bé en aquells
pacients amb patologies concretes d’estómac com úlceres d’estómac o budell, refluxe gastroesofàgic o sagnat gàstric. Malgrat tot,
després d’haver iniciat un tractament amb IBP és important que
el professional de referència torni a avaluar el pla de medicació
per si és necessari que el pacient
n’aturi o no el consum.

Segons dades del Servei Català de la Salut, prop del 70% dels
pacients majors de 65 anys atesos
a les àrees bàsiques de salut de
l’Alt Maresme (Calella, Malgrat,
Canet, Pineda i Tordera) i la Selva Marítima (Blanes i Lloret de
Mar) són consumidors d’algun
medicament IBP.
En aquesta campanya, per donar-li visibilitat s’utilitzen les intranets corporatives, les pantalles de
televisió que hi ha als diferents centres i les xarxes socials. En aquest
últim cas, cada dia es llancen petites càpsules de vídeo al perfil de
Twitter i Facebook de la CSMS i de
l’ICS de l’Àrea de l’Alt Maresme i la
Selva Marítima. yy
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Lloret Negre
LLORET DE MAR

La Casa de la Cultura de Lloret de Mar ha acollit la segona
edició del Festival de Gènere
Negre de la Costa Brava Lloret
Negre. Va ser els dies 12, 13 i 14
d’abril amb un ampli programa
d’activitats.
Els ponents han estat persones provinents de diversos
camps: jutges, advocats, policies,
docents, escriptors, forenses...
Tot va començar amb un sopar literari i la presentació del
Festival 2019. Entre els temes
que es van tractar hi va haver: La
novel·la negre està de moda, amb

Rubén García i Andreu Martín,
Misteris per resoldre a Lloret de
Mar, amb la visita a la seu de la
Policia Local, o La medicina forense, amb el forense Narcís Bardalet i la periodista Tura Soler.
També hi va haver moments
per a la poesia i la música, una
visita als jardins de Santa Clotilde, signatura de llibres per part
dels seus autors i l’exposició de
retrats de l’artista Rosa Romaguera Fontanals.
Tot amb l’objectiu de promocionar el coneixement i la lectura,
en especial del gènere negre. yy

ASPRONIS, Creu de Sant Jordi
L‘executiu guardona 29 personalitats i 15 entitats
SELVA/MARESME

El Govern ha acordat concedir el guardó a 29 personalitats i
15 entitats que pels seus mèrits
han prestat serveis “destacats”
a Catalunya en la defensa de la
seva identitat o en el pla cívic i
cultural, segons l‘acord.

«La Fundació ASPRONIS
es dedica a l’atenció als
discapacitats intel·lectuals
de la Selva i el Maresme»
La Fundació ASPRONIS,
dedicada a l’atenció als discapacitats intel·lectuals de la Selva i
el Maresme, ha celebrat els 50
anys de la seva creació. Diversos
ajuntaments de la comarca havien aprovat mocions demanant
aquesta distinció.

«Entre els guardonats
també hi ha Leo Messi i
Núria Picas»
Entre els guardonats també
hi ha els esportistes Leo Mesi i
Núria Picas.
Narcís Bardalet. Foto M.A. Comas

Capital de la
cervesa artesana
LLORET DE MAR

Lloret de Mar s’ha convertit
per tercer any consecutiu en la
capital de la cervesa artesana amb
el festival de cervesa i gastronomia Birrasana 2019.
A la carpa del Birrasana, situada al pàrquing de Sa Caleta, hi
havia gairebé 30 estants de cervesers artesans internacionals.
Cada cerveser produeix diverses
cerveses, per tant, l’oferta de sabors i aromes és enorme.
A la mateixa carpa, durant
tot el cap de setmana, hi va haver
animació musical amb DJ o grups

com Els diables de Sa Forcanera,
The Brand, Sin City, Gadjo i Tapeo Sound System.
El festival Birrasana també
ofereix un espai gastronòmic de
tast, on es fan sessions de maridatge de diverses cerveses participants amb productes de qualitat.
També s’han programat xerrades
per a professionals.
I a nivell local, la presència de
la cervesa Craft Beer, una cervesa
elaborada per la Bodega Sa Xarxa, que s’ha creat amb motiu del
50è aniversari de l’establiment. yy

Organitzadors i autoritats amb la nova cervesa. Foto M.A. Comas

Logo dels 50 Anys d’Aspronis

El Govern també ha concedit el guardó als expresidents
del Parlament: Joan Rigol i Ernest Benach.
Altres creus de Sant Jordi
2019 són per a La Trinca i Benedetta Tagliablue, arquitecta relacionada amb Palafolls.
La Creu de Sant Jordi és un
dels màxims reconeixements

que pot rebre una persona per
part de la Generalitat de Catalunya. La distinció es va crear
el 1981 amb la finalitat de distingir les persones naturals o
jurídiques que pels seus mèrits
hagin prestat serveis destacats
a Catalunya. Qualsevol ciutadà,
grup de ciutadans o entitat pot
demanar que s‘atorgui aquest
guardó a alguna persona, ja sigui física o jurídica. yy
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Camió bolcat a Mas Cremat

Desè aniversari
LLORET DE MAR

El Lloret Convention Bureau
ha celebrat la seva X Assemblea
Anual a l’Hotel Marsol. L’acte
ha comptat amb una setantena
de professionals de les empreses
membres de l’entitat així com
amb representants i tècnics de
l’Ajuntament de Lloret de Mar i
partners de la Costa Brava, Girona i Catalunya.

«En un any, Lloret ha acollit
més de 1.000 reunions»
Durant l’acte s’ha fet la presentació de la memòria de les activitats dutes a terme pel Lloret

Tasques per tornar el tràiler a la seva posició normal. Foto Yoyo
BLANES

El conductor d’un camió-tràiler resulta ferit de poca
gravetat en bolcar el seu vehicle
al quilòmetre 4 de la GI-600, a
l’altura de Blanes (Rotonda de
Mas Cremat). El camió portava panells solars. Els Bombers
van rebre l’avís a les 5.35 hores
del dijous 25 d’abril i van enviar
tres dotacions, que van desconnectar les bateries i van netejar
la via. També van neutralitzat
petites fugues.

El vehicle accidentat mesurava 20 metres de llargada: 14
metres la caixa de transport de
càrrega i 6 metres la tractora.
Per aquest motiu va ser necessària la presència de tres grues per
poder maniobrar amb seguretat
d’acord amb les dimensions del
camió. Primer per situar-lo en
posició recta, i posteriorment
per carregar-lo i endur-se’l.
Mentre va durar l’operació,
el trànsit de la zona, ja de per sí
complicat per les obres del veïnat

Convention Bureau durant l’any
2018 i s’ha presentat el pla d’accions del 2019.
“Durant aquests deu anys
Lloret de Mar ha vàmbits professionals diferents, participants en
més de 1.000 reunions; i ha sigut
seu de més de 750 actuacions de
grups provinents de multitud de
països europeus”.
Com a acció destacada per a
aquest 2019 hi ha, a l’octubre, la
celebració del M&I Experience Tour de MICE, una acció del
principal organitzador europeu
de workshops en el sector del turisme de reunions. yy

de Ca la Guidó, va quedar tallat i
es van originar llargues cues.
En l’atenció de l’accident van
intervenir un total de 6 patrulles de la Policia Local de Blanes –tres del torn de nit i altres
tres del torn del matí que els
van rellevar-, així com una grua
municipal del mateix cos. D’altra banda, també es va requerir
la presència dels Bombers de la
Generalitat i una ambulància del
SEM, que es va encarregar de
traslladar el ferit a l’hospital. yy

Lloret Convention Bureau. Foto Lloret Turisme
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La por de les garotes i els
boscos submarins

Premi a la innovació

Moment de recollir el premi. Foto Cercle d’Economia
BLANES

Garota deixant un halo de roca nua quan s’alimenta d’algues. Foto M. Maldonado, CEAB
BLANES

Un nou estudi dirigit pel Centre d’Estudis Avançats de Blanes
del CSIC, la Universitat de Western Austràlia i la Nature Conservation Foundation ha descobert
que “la por que tenen les garotes
vers els depredadors és clau per a
la salut dels boscos d’algues submarins, que estan en fort retrocés
a nivell mundial”.
L’estudi, que s’ha publicat a la
revista científica Ecology, va examinar com la por de les garotes
a ser depredades canviava a mesura que aquestes creixien. Els
investigadors van poder mesurar
la resposta de les garotes amb depredadors i sense, situant-los a les
esquerdes de les roques dins i fora
d’una reserva marina.
L’autor principal de l’estudi

Albert Pessarrodona de la Universitat de Western Austràlia,
destaca que la por que inspiren
els depredadors a les seves preses
és una de les forces més poderoses de la natura.
“La por vers a depredadors
perillosos com els llops fa que
herbívors com els cérvols mengin
menys, cosa que manté els prats
i boscos en estats més madurs i
amb més biomassa de plantes”, diu
Pessarrodona. “Així mateix, sota
l’aigua, les garotes poden arribar
a sobrepasturar completament els
boscos submarins, mentre que si
existeixen depredadors que les
espanten, això no arriba a passar”.
L’estudi va observar que no totes les garotes s’espantaven de la
mateixa manera, sinó que curiosament eren les garotes de mida més

gran les que més por mostraven
vers els depredadors.
El Dr. Jordi Boada, coautor de
l’estudi i investigador del CEABCSIC, va dir que això és cabdal
perquè les garotes de mida gran
són les que tenen una major capacitat d’ingerir algues i, per tant, són
les que poden tenir un paper més
perjudicial per als boscos d’algues.
“Normalment, les poblacions
de garotes estarien controlades
pels peixos que se n’alimenten,
però l’efecte combinat de la sobrepesca d’aquests depredadors,
juntament amb altres amenaces
com l’escalfament global, estan
permetent que les poblacions de
garotes creixin desmesuradament
i acabin amb molts dels boscos
submarins d’arreu del món”, diu
el Dr. Boada. yy

L’Escola Mossèn Joan Batlle de
Blanes, distingida amb un guardó
del XII Premi Ensenyament de
Catalunya.

format part durant tres cursos del
Programa Escoles Tàndem promovent la transformació i la innovació educativa amb la ciència
com a eix vertebrador.

El segon premi del certamen,
dotat amb 8.000 euros, ha estat
per a l’escola blanenca, que ha

El premi el convoca el Cercle
d’Economia amb la participació
de l’Obra Social “La Caixa”. yy
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Teatre Solidari
BLANES / LLORET DE MAR

La companyia teatral CorseTI de Lloret de Mar ha presentat
a Blanes “Ese silencio incómodo”
amb l’objectiu de comprar material per a la piscina de l’Escola Especial Ventijol.
Segons explica Enzo Poblete,
“CorseTI i l’associació Muekka, fa
cinc anys que fem teatre amb objectius solidaris. De moment hem
tirat endavant quatre projectes”.
En dues representacions fetes
prèviament a Lloret de Mar s’havien recollit prop de 2.500 euros,

Ruta de l’Art a Blanes

més o menys la meitat del que
costa la grua. “Ese silencio incomodo” és una tragicomèdia protagonitzada per la Lola, una dona
que necessita explicar una notícia
important als seus fills i que no
deixa ningú indiferent. Amb tot,
l’obra vol transmetre un missatge
clar i contundent: que la vida no
és fàcil per a cap de nosaltres i
que tots amaguem situacions difícils d’afrontar. A la representació, però, també queda clar que el
temps ho posa tot al seu lloc.
Properament actuaran a Santa
Coloma de Farners. yy
Una de les obres exposades a les botigues. Foto Yoyo
BLANES

La Ruta de l’Art de Blanes ha
servit per fer un itinerari pels aparadors de 55 establiments de la
vila que han allotjat les obres de 27
artistes nascuts o afincats a Blanes.
Ha estat impulsada per l’Associació de Botiguers de Blanes Centre
(ABBC) amb el suport de l’Ajuntament de Blanes.

«Hi ha hagut obres de 27
artistes a 55 establiments»
Teatre per equipar la piscina del Ventijol. Foto Yoyo

Els i les artistes que han cedit

la seva obra per a la Ruta de l’Art
són: M. Àngels Maresma, Laia Bedós, Anna Tordera, Maria López,
Brenda Caballero, Teresa Llorens,
Antoni Cerdan, Carme Sanszoto,
Jon Juárez, Quim Serrano, Anna
Bussot, Francesc Orench, Ricard
Ferrer, Cristina Espinosa, Mayte Vieta, Marta Hernández, Aida
Subirà, Teresa Ramos, Jeroni Matas, Narcís Balmanya, Susanna
Martín, Joel Ristol, Sònia Isern,
Toti Baches, Maria López, Jaume
Forn, Eduard Kryga i Joan Vissi.
La gran majoria han exposat en
més d’un establiment.

«L’ABBC ha programat pel
19 de maig una desfilada
de modes»
Mentre la campanya de la
Ruta de l’Art està en marxa, ja
s’està preparant la popular desfilada que l’ABBC ha endegat els
darrers anys, avançant-la perquè
tingui lloc el 19 de maig. Per donar-li un caire encara més popular que fins ara, ha convocat un
càsting per a tothom que tingui
ganes de ser model per un dia –a
partir dels 16 anys-. yy
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LLIBRES

Lloret festiu i la sardana
Joan Domènech i Moner ha publicat aquest Sant Jordi El Lloret
festiu i la sardana. Domènech,
és l‘autor lloretenc que més llibres ha publicat, en aquests
moments ja supera la trentena.

El Lloret festiu i la sardana, és
el tercer volum de la col·lecció
Sa Caravera. Ha estat editat per
l‘Ajuntament de Lloret de Mar i
presentat pocs dies abans del 23
d’abril a la Sala de Plens. yy

Joan Domènech signant exemplars. Foto M. A. Comas

Culleres que cuiden
Culleres que cuiden és un compendi format per dos llibres,
editat per la Fundació Joan Petit-Nens amb Càncer. El primer
volum, escrit per la doctora especialitzada en Oncologia Antonieta Barahona, és una guia de consells d’alimentació recomanables
i més adequats des del punt de
vista nutricional per poder pal·

liar al màxim els efectes secundaris que poden sorgir durant
el procés de la malaltia derivats
del tractament oncològic. El segon volum és encara més lúdic
i inclou receptes que han cedit
famosos i reconeguts cuiners i
pastissers d’arreu de Catalunya,
com Nandu Jubany, Carme Ruscalleda o les Cuineres de Sils. yy

Sant Jordi a mig gas
BLANES

La coincidència de la Diada de
Sant Jordi amb el Dimarts de Pasqua, festa local, va provocar una
jornada de Sant Jordi a mig gas.
Aquest any hi ha hagut un
60% menys de parades regentades per entitats en relació al nombre que va haver-hi l’any passat.
D’aquesta manera, aquesta Diada
de Sant Jordi 2019 hi ha hagut 20
entitats que han muntat parades
al carrer de llibres i roses, mentre que l’any passat n’eren 45. Algunes, però, ja van aprofitar els
dies festius de Setmana Santa per
muntar les seves parades i avançar les vendes.
Un total de 8 llibreries i floristeries van treure el seu gènere al
carrer durant la jornada de Sant
Jordi, segons fonts municipals.
El dia va començar amb el cel
cobert i amenaça de pluja però,
posteriorment, el dia es va arreglar força i la gent va poder sortir
a comprar el llibre i la rosa. Al
carrer Ample, com és habitual,
hi va haver restriccions de trànsit. Molts comerços però, van romandre tancats tot el dia.

Només tornar de la Setmana
Santa, Lloret de Mar, com la resta
de municipis catalans, va celebrar
la Diada de Sant Jordi.

Els límits de Quim Porta
Josep Pedrals presenta a Blanes
el llibre Els límits de Quim Porta. És el darrer treball d’una trilogia multipremiada: Purgatori,
Romanço d’anar tirant i ara, Els

Hi ha veïns que s’afegeixen a
l’Aplec que se celebra al Santuari del Vilar. Alguns, aprofiten
per anar de compres, de visita
al metge o a fer tràmits a d’al-

tres municipis. Molts, també es
troben a Port Aventura. D’altres,
simplement, allarguen un dia
més les seves vacances de Setmana Santa. yy

39a Fira del Llibre i la Rosa
LLORET DE MAR

Pilarín Bayés i Joan Torner. Foto Aj. Blanes

Parada de l’Agrupament Escolta. Foto Yoyo

L’acte central va ser la 39a Fira
del Llibre i la Rosa tot el dia al passeig Verdaguer. Una cinquantena
de parades amb llibres, roses i objectes de regal de Sant Jordi van
fer d’aquesta diada un dia especial.
Al matí, però, la majoria mirava el
cel per comprovar l’evolució dels

núvols i poder viure una diada
sense ensurts meteorològics.
Altres activitats que es van dur
a terme durant la jornada van ser
la commemoració de la col·locació de la primera pedra de l’edifici
de l’Ajuntament, la lectura de poemes amb intercanvi de llengües
i el dictat popular Any Fabra, organitzats per l’Oficina de Català i
l’Audició de Sardanes.
Coincidint amb el cap de set-

límits de Quim Porta. Segons Pedrals, “en el llibre es combinen
diversos gèneres”. Josep Pedrals
ha estrenat aquest mes un espectacle a Buenos Aires. yy

Pedrals a la Biblioteca Comarcal. Foto Yoyo
El passeig Verdaguer es va omplir de gom a gom com cada any. Foto M.A. Comas

mana de Sant Jordi i la Setmana
Santa, també es va poder realitzar al llarg del dissabte 20 d’abril
la Ruta Indiana amb entrada a la
Casa Museu Can Font, una visita
guiada en castellà pel centre històric de la població i, ja a la tarda,
pels més menuts, un taller infantil
de cacau, al Museu del Mar.
El diumenge hi va haver la tradicional cantada de caramelles a
càrrec de la Unió Lloretenca pels
carrers i places de la vila. yy
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Deu llistes es presenten a Blanes el 26-M
Més de 200 candidats per a 21 cadires del plenari
BLANES

Un total de deu candidatures opten a tenir representació a
l’Ajuntament de Blanes a partir del
proper 26 de maig, dia de les eleccions municipals. Ara fa 4 anys hi
havia 9 llistes, 8 de les quals van
aconseguir representació.

«Ara fa 4 anys hi havia 9
llistes, 8 de les quals van
aconseguir representació»
De les candidatures que actualment tenen algun regidor en el
plenari hi ha el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Blanes
en Comú Podem (la suma d’ICV-

EUiA i Batega per Blanes), Junts
per Blanes (entre els quals s’hi
compta el PDeCAT), Esquerra
Republicana de Catalunya (ERC),
Ciutadans (C’s), Candidatura
d’Unitat Popular (CUP) i Partit
Popular (PP). Com a novetat trobem: l’Agrupació Participativa de
Blanes-Independents de la Selva
(APB), VOX i UNIDOS SI.
Els caps de cartell són: Mario
Ros (PSC), actual alcalde; Jordi
Urgell (Blanes en Comú Podem);
Mia Ametller (Junts per Blanes);
Àngel Canosa (ERC); Sergio Atalaya (C’s); Joan Rota (CUP); Salvador Tordera (PP); Xavier Lozano (APB); Elena Díaz (UNIDOS
SI) i Pedro Bayonas (VOX).

D’UN ACORD HISTÒRIC A UN
GOVERN MOLT MINORITARI
El mandat 2015-19 ha tingut de tot. Va començar amb un
acord entre el PSC i CIU, que
mai no havien governat junts en
40 anys de democràcia al consistori blanenc. Encapçalaven
el projecte Miquel Lupiáñez i
Joaquim Torrecillas, dues persones que per diferents raons
no han acabat els 4 anys al plenari. Posteriorment, ERC es va
afegir al projecte i el PP, com ja
havia passat en d’altres ocasions,
hi col·laborava des de l’exterior.
Amb aquests acord s’aconseguia
la majoria absoluta del ple, 11
dels 21 regidors.

A la tardor del 2017, però, tot
va canviar. Els fets del 20-S i l’1 i
3 d’octubre van provocar primer
la sortida del govern d’ERC i poc
després de CIU/PDeCAT.

«Blanes ha tingut aquest
mandat dos alcaldes:
Miquel Lupiáñez i Mario
Ros, tots dos del PSC»
L’alcalde Miquel Lupiáñez
(PSC), en desacord amb la política del seu partit en tot el que
envoltava el procés, va renunciar
al càrrec i va deixar l’ajuntament.
Mario Ros, que no havia co-

mençat el mandat i que havia
accedit al plenari per substituir
Susana Ramajo, va ser escollit alcalde com a candidat de la llista
més votada el 2015 perquè cap
regidor va assolir el 11 vots necessaris per tirar endavant una
alternativa.
A partir d’aquell moment,
govern amb 4 dels 21 regidors
amb el suport exterior del PP, és
a dir, un govern molt minoritari.
El nou POUM, el cost de la
Ciutat Esportiva i les ampliacions il·legals de dos càmpings
han centrat bona part del debat
d’un mandat que ja arriba al
seu final.

Els deu candidats al passeig de Mar. Foto Yoyo

Calendari electoral
• Des de les 0 h del 10 de maig fins a les 0 h del 24 de maig:
campanya electoral.
• 25 de maig: jornada de reflexió.
• 26 de maig: jornada de les eleccions municipals del 2019.
• 7 de juny: proclamació dels electes.
• 15 de juny o 5 de juliol: data del ple constitutiu dels ajuntaments.
- Si no hi ha recurs contenciós electoral: 15 de juny.
- Si s’ha presentat recurs contenciós electoral contra la proclamació dels electes: 5 de juliol.
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CANDIDAT

LLISTA

URBANISME

Mario Ros i Vidal, va néixer a Blanes fa 55 anys. Músic compositor. En l’àmbit acadèmic, ha escrit articles,
conferències i ha exercit de professor. Des de febrer
2016, regidor d’Acció Social, Igualtat i Nova Ciutadania,
i actualment és l’Alcalde de Blanes.

1. Mario Ros Vidal
2. Maria Josefa Celaya Amisen
3. Eva Enriquez Hernández
4. Laia Gelabert Heijo
5. Joaquim Romero Matas
6. Javier López Juárez
7. Estrella Espejo Torres
8. Julio Agustín Pamplona

- Executar el projecte de la plaça dels
Dies Feiners.

Jordi Urgell. Nascut a Blanes el 1979, viu al veïnat de
Can Borell. Llicenciat en Psicopedagogia i diplomat en
Educació Social. Inscrit a CatComú. Membre de l‘Executiva de Blanes en Comú-Podem i responsable de
Transparència. Actual regidor de Batega per Blanes.
Inscrit a Podem. Membre de la directiva del Ca la Guidó
Futbol Sala. Soci de FAADA - Protecció Animal.

1. Jordi Urgell Martínez
2. Rosa Aladern Gusi
3. Marian Anguita Ferrer
4. Pere Lopera Romero
5. Miky López Corregidor
6. Kenia Caballero Rincón
7. Àngel Jordà Casamor
8. Montserrat Romera Sabio

- Millorar els equipaments i serveis
municipals de tots els barris.

Mia Ametller Salvador (Blanes, 1973). Mestra de formació (UdG, 1993-1996), dirigeix la Llar d’Infants Mainada, és mestra interina en un col·legi públic i va viure i
treballar a Noruega. Mare de família nombrosa, aquesta
és la seva primera experiència política.

1. Mia Ametller Salvador
2. Joel Comas Basté
3. Mònica Rabassa Vázquez
4. Mayte Vieta Barragan
5. Nacho Codina Decena
6. Ivan Cantero Sanz
7. David Escobedo Colom
8. Teresa Crespo Sala

- Construirem un recinte firal.

Àngel Canosa. Nascut a Barcelona. 49 anys. Advocat
amb despatx professional a Blanes i a Barcelona. Militant d‘ERC des de 2015. Regidor d’ERC a Blanes i Portaveu del GM a l‘ajuntament i al Consell Comarcal de La
Selva per ERC.

1. Àngel Canosa Fernández
2. Olga López Colomer
3. Albert Sanz González
4. Marina Vall-Llosada Garcia
5. Carlos Garzón de la Granja
6. Antònia Coll Mercader
7. Juan José Gálvez Recio
8. Cristina Paz Calvo

- Pla d‘actuació en mobilitat als carrers
de difícil accés.

- Executar el projecte del parc urbà
de la plaça 11 de Setembre.
- Reurbanitzar els barris de Valldolitg.

- Donar una solució a l’accés al veïnat
del Puig de la Dona.
- Recuperar l’espai de Carles Faust
per a activitats.

- Crearem un espai esportiu polivalent
i cobert.
- Desenvoluparem els plans parcials del
POUM per facilitar que PiMES i autònoms s’assentin a la zona industrial.

- Manteniment i millora dels espais urbans degradats.
- Pla de millora urbanística en zones
turístiques.

Darrer Ple
BLANES

Blanes ha tancat el mandat
2015-2019 fent un pas més per
transformar l’empresa de neteja i
recollida d’escombraries NORA
en 100 % pública.
Fins ara ha estat formada en
un 50% pel Consell Comarcal de
la Selva, el 10% de l’ajuntament
de Blanes i el 40% restant pel soci
privat CESPA.
L’octubre passat CESPA S.A.,
va manifestar la seva voluntat de
marxar, però abans calia resoldre
diversos compromisos, que finalment s’han concretat per a totes
dues bandes.

En el mateix ple es va aprovar
un acord extrajudicial per tancar
l’anomenat cas del “bolet de Santa
Bàrbara”.
Es tracta d’un cas de fa deu
anys quan l’ajuntament va permetre la construcció d’un bloc de pisos molt a prop d’una casa del carrer Santa Bàrbara. Els propietaris
ho van denunciar i ara s’ha arribat
a un principi d’acord que pot suposar una despesa per a l’ajuntament de més de 600.000 euros.
El mandat es tancarà amb un
ple extraordinari que servirà per
acomiadar a tots els regidors que
no segueixin i lliurar-los el màxim
guardó de la vila, la Font Gòtica. yy

Aprovació de l’acord extrajudicial. Foto Aj. Blanes
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ECONOMIA
- Crear un viver d’empreses per
impulsar iniciatives de reactivació
econòmica.
- Fomentar la implantació de noves
indústries en sòl industrial.
- Crear plataformes i xarxes d’innovació, d’intercanvi d’experiències
per l’activació econòmica.

- Crear el Consell econòmic i social
de Blanes.
- Convertir el carrer Ample en zona
peatonal.
- Limitar el sou màxim de l’alcalde i
l’equip de govern.

- Mesures que facilitin l’accés al món
laboral.
- Ajudarem al sector empresarial i
als eixos comercials del municipi
fent costat a la innovació i
l’emprenedoria.

SOCIETAT

CANDIDATURA

TURISME

- Promoure un model de ciutat inclusiva.

- Revaloritzar el nostre entorn
natural i paisatgístic.

- Crear un hotel d’entitats amb espais
adequats per joves.

- Impulsar un model turístic
sostenible.

- Impulsar un projecte de ciutat que
doni cabuda a les arts escèniques.

- Desenvolupar el Pla de màrqueting
per augmentar l’atractiu turístic de
la vila.

- Destinar una part del pressupost
perquè els veïnats decideixin les
inversions.

- Recuperar la figura del Patronat de
Turisme.

- Crear la Regidoria d’Igualtat.

- Reurbanitzar l’avinguda Vila de
Madrid.

- Recuperar el Patronat d’Esports.

- Descentralitzar l’oficina de l’AMIC als
barris.
- Recolzar l’associassionisme de Blanes i
les entitats millorant les relacions amb
l’Ajuntament.

- Més eines a les entitats que treballen
pel benestar, la igualtat i l’acollida de
les persones.
- Espais d’oci i activitats per als joves i
la gent gran.

- Municipalitzar les escoles bressol
amb ampliació de noves places
de P0.
- Crear una escola municipal de
música.
- Construir la nova prefectura de la
Policia Local.

- Reobrir Morralla.

- Promocionar i cercar activitats
culturals i artístiques per al nostre
municipi.

- Propiciarem un model turístic que
faci de Blanes un poble atractiu els
365 dies de l’any.
- Potenciarem el patrimoni natural,
literari i històric.

- Apostarem pels grans esdeveniments a la Ciutat Esportiva.

- Farem de Blanes un poble segur
i cívic on tothom hi pugui viure
sense por.

- Implementarem punts d’informació
digital a diferents zones de la vila.

- Nova industrialització als terrenys
Nylstar.

- Treballarem per oferir formació útil i
feina al jovent.

- Turisme desestacionalitzat. Turisme
actiu.

- Turisme actiu i desestacionalitzat.

- Crearem mitjans de comunicació
públics i potenciarem els que ja
existeixen.

- Noves rutes al mercat turístic:
patrimoni, medi ambient,
literatura.

- Una societat d’iguals amb serveis i
atenció per no abandonar ningú.

- Ampliació de l‘oferta anual de
places hoteleres.

- Plans de formació contra atur juvenil i de més de 45.

ALTRES

- Restaurarem la Llotja Vella del port i
crearem l’Espai Pòrtic.
- Seguirem ampliant la xarxa d’espais
adaptats per a persones de mobilitat
reduïda.
- Accelerarem la posada en marxa de
l’administració digital i la farem més
propera i eficaç.

- Impuls a l‘habitatge social.
- Municipalització de serveis com el
de les escoles bressol.
- Pla de salut municipal i intervenció
directa per aportar millores als serveis de salut.
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1. Sergio Atalaya Martin
2. Cristian Ortiz Paredes
3. Jose A. Morcillo Hernández
4. Maria Cristina Lluch Urrutia
5. Isis Miriam de la Cal Kühn
6. Joan Morillo Monge
7. Maria del Mar Santos Calero
8. Vicente Fernández García

- Desenvolupament zona industrial
al municipi.

1. Joan Rota Hübenthal
2. Isaac Martin Pulido
3. Vistoria Esteller Higueras
4. M. Àngels Esteban Rodríguez
5. Neus Romano Díaz Crespo
6. Francesc Rufs Calderon
7. Lídia Baltrons Ramos
8. Frederic Tort Escale

- No a la C-32, desdoblament dels
vials existents.

Salvador Tordera Pérez. Nascut l’octubre de 1959. Regidor des de l’any 2011 i portaveu del Grup Municipal
del PP. Màster en Alta Direcció d’Empreses per l’ESADE i
gerent d’empreses comercials.

1. Salvador Tordera Pérez
2. Manuel Onieva Madrid
3. Antonio Onieva Madrid
4. Carmen Juárez Ruiz
5. Encarna Calderón Berrocal
6. Bernardina Pérez Castaño
7. Vera Vicea Vadillo
8. Gerardo Somalo Ledesma

- Rehabilitar els barris més oblidats.

Xavier Lozano Monico. 63 anys. Treballa com a empresari autònom des del 2013, i porta 40 anys treballant. És la primera vegada que es presenta com a cap
de llista. S’ha dedicat molts anys al món del futbol.

1. Xavier Lozano Monico
2. Ramona Marcó Cuni
3. Francesc X. Marcos González
4. Jordi Mora Penalba
5. Roser Vall Llosada Garcia
6. Joan Burcet Tordera
7. Aurelia Marin
8. Celestino Lillo Luna

- Regulació dels aparcaments.

Sergio Atalaya Martin. 49 anys, nascut a Blanes, casat
amb 2 fills. Gerent empresa fred industrial, climatització i equipaments d’hostaleria.

Joan Rota Hübenthal. 41 anys. Tècnic Sondista. Membre i soci fundador d‘Acció Cultural es Viver i del Casal
la Cooperativa.

- Fer un pla d’actuació urbanística a
la zona turística.
- Actuacions urbanístiques als barris
perifèrics més degradats.

- Dos grans faixes verdes que
connectin barris i espais verds.
- Recuperar l‘espai públic per la
ciutadania.

- Traslladar la zona d’oci nocturn a llocs
no residencials.
- Construir un nou camí peatonal i per
a bicicletes, des de la Plantera fins a
l’estació de trens.

- Iniciar la creació d’un hotel d’entitats
potent.
- Nou edifici Ajuntament, policia i protecció civil.
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- Congelació d’impostos i taxes.

SOCIETAT

CANDIDATURA

TURISME

ALTRES

- Obrir les urgències del CAP II les 24
hores.

- Potenciar el turisme familiar i
esportiu.

- Hora gratuïta per autònoms de
Blanes a l’aparcament de Saba.

- Recuperar la gestió de zones blaves
en superfície.

- Dotar a la regidoria de turisme de
més recursos.

- Redefinir la gestió d’Aigües
Blanes.

- Definir l’ús de l’antic pavelló
esportiu.

- Cercar mesures per allargar la
temporada turística.

- Construcció de noves
dependències per la Policia Local.

- Progressivitat fiscal, qui més té,
més paga.

- Polítiques amb perspectiva feminista
i LGTBI de forma transversal.

- Turisme compromès amb l‘entorn
privilegiat i amb la Costa Brava.

- Garantim l’accés a l‘habitatge i
aturem els desnonaments.

- Pressupostos participatius.

- Recolzem al jovent i a les entitats.
Recuperem el carrer.

- Polítiques d‘ocupació, encarades
a la diversificació dels sectors més
enllà del turisme.

- Pla Local d‘habitatge.

- Prioritzar la dinamització del
comerç.
- Facilitats a emprenedors.

- Bonificació de l’IBI a la primera
residència i penalització per els
pisos buits de grans tenidors.

- Recuperar el punt jove.

- Treballar per la desestacionalització
amb l‘implicació de tots els sectors
econòmics.

- Baixar impostos com ara el de l’IBI,
activitats, etc.

- Més seguretat ciutadana, crear el
policia de barri.

- Ajudes o bonificacions a empreses
novells amb iniciatives noves.

- Fomentar la cultura i els artistes de la
nostra població.

- Acord amb les empreses per formació de persones de primera ocupació conjuntament amb el SOC.

- Més serveis públics oberts tot l’any.

- Incrementar les promocions comercials i culturals.

- Millorar la neteja del poble amb
conscienciació ciutadana.

- Regulació dels aparcaments.

- Millorar l’entorn per a la nostra gent
gran.

- Facilitar les gestions/tràmits a les
empreses.

- Fomentar el turisme familiar,
esportiu.
- Reviure Blanes com a ciutat de
compres.
- Continuar amb la Ruta de la Tordera.

- Impuls d‘un parc públic i
d‘habitatge.

- Integració informàtica per la transparència, el paper zero i la finestra
digital pel ciutadà.
- Desenvolupar amb consens l’espai
dels pavellons antics fins el camp de
futbol vell.
- Pla de juventut i el pla d’habitatge,
amb departament autònom.

- Fomentar les escoles bressol
públiques.

- Potenciar turísticament, la pesca,
l’esport i la gastronomia.
- Crear i millorar més zones d’oci.
- Recuperar festes i tradicions
blanenques.

- Desenvolupar el projecte
SmartCity per Blanes.
- Recuperar la figura del “Sereno/
Vigilant de nit” del barri.
- Incentivar activitats tot l’any per
la canalla.
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Elena Díaz Almela. Nascuda a Madrid i veïna de Blanes, mare d’una nena, i investigadora contractada al
CEAB. Ha viscut i treballat a diversos llocs d’Espanya,
Xile, Portugal i França. Voluntària amb diverses associacions de drets civils i protecció animal.

1. Elena Díaz Almela
2. Fernando Castillo González
3. Daniel Rojas Cadenas
4. Sara Hoyrup
5. Manuel Amador González
6. Teodora-Lavinia Burtoi
7. Maria Dolores Huerta Arias
8. César S. Morales de Bengoechea

- Reforç del transport públic.

Pedro Bayonas, Barcelona, 31 anys. Començarà un
grau en Historia i Geografia. Treballant sempre a l‘empresa privada i començant amb un projecte de negoci.
Membre de l‘executiva de VOX a Girona i Vicesecretari
de comunicació i premsa.

1. Pedro Bayonas Muñoz
2. Manuel Horrillo Alonso
3. Cristina Ruz Navarro
4. Christian de Amaya Martín
5. M. del Carmen Herrera López
6. Juan de Dios Ardila Expósito
7. Christian Camarasa González
8. Mónica Vacas Conde

- Realitzarem una auditoria interna sobre la viabilitat de la Ciutat Esportiva.

- Promoure vivenda de protecció
oficial.
- Ampliar el nombre de pipi-cans.

- “Tirarem de la manta” per a que els
blanencs descobreixin què hi ha darrere de tota la despesa pública.
- Liberalitzarem les zones blaves un
cop acabin els contractes i proposarem una alternativa favorable.

28-A: El PSOE guanya les eleccions amb 123 escons
ERC s’imposa per primer cop a Catalunya amb 15 diputats
CATALUNYA / ESPANYA

El PSOE ha guanyat les eleccions al Congrés dels Diputats
celebrades el 28-A, amb 123 escons, 38 més que els obtinguts el
juny del 2016, i pot sumar majoria absoluta tant amb Cs, que ha
pujat fins als 57 escons, o amb la
suma d’Unides Podem –que ha
aconseguit 42 diputats i els partits
independentistes. Una altre opció,
seria el govern en solidari i pactes
puntuals, segons els temes.
Mentrestant, el PP s’ha enfonsat fins als 66 diputats, perdent
71 dels escons que va aconseguir
l’any 2016, i Vox ha entrat al Congrés amb 24 diputats, un d’ells a
Catalunya.
A Catalunya, la victòria ha
estat per a ERC, que per primera
vegada ha guanyat unes generals.
Ha obtingut 15 diputats, 6 més,
i ha quedat per davant del PSC,
que també puja i aconsegueix 12
escons, 5 més. En Comú Podem
i JxCat han obtingut 7 diputats
cadascun, el primer perdent 5
diputats i el segon 1 respecte els

aconseguits per CDC el 2016. Cs
es manté amb 5 escons a Catalunya, el PP s’enfonsa amb un únic
diputat –en perd 5-, i Vox obté un
representant.

«ERC guanya a Cayalunya
i el PSOE al conjunt de
l’estat»
MAJORIA ABSOLUTA AL
SENAT
Victòria socialista amb 121 escons. El PP, segona força en té 56.
ERC 11 i el PNB amb 9 són la
tercera i la quarta força.
EL PSC GUANYA A BLANES I
LLORET
Pel que fa als resultats, a Blanes, victòria del PSC amb 5451
vots (un 17’06% del total). A continuació ERC amb 4139 vots, el
que suposa un 20’55% del total
i Comú Podem amb 3326 vots
(16’51% del total). A continuació

trobem Cs (13’49%), Junts per
Catalunya (9’92%), PP (4’2%) i
Vox (3’7%).
El PSC també es va imposar
a Lloret de Mar amb 3738 vots,
un 26,86% del total. ERC va ocupar el segon lloc amb 2524 vots
(18’14%) i Cs, el tercer, amb 2176
vots (15’64%). A continuació
Comú Podem (13’99%), Junts per
Catalunya (11’4%), PP (4’94%) i
Vox (4’92%).
PARTICIPACIÓ RÈCORD
Participació rècord en unes
general des de fa molts anys.
Si en les darreres convocatòries sempre s’ha parlat de la baixa
participació, enguany ha estat tot
el contrari.
A Catalunya, respecte el 2016,
l’increment ha estat de 14 punts i
al conjunt de l’estat de 9.
A Blanes, la participació va
ser del 74, 79% i a Lloret de Mar
del 70’20.

Votacions del 28-A. Foto Joan Maria Arenaza

«La participació augmenta
a Catalunya 14 punts en
relació a les generals del
2016»
ANÈCDOTA
Un error d‘un veí de Vilobí
d‘Onyar a l‘hora de dipositar el seu
vot va obligar a aturar una hora les
votacions. L‘home va introduir
dos sobres, el seu i el de la seva
dona que no estava present. Això

va provocar que el president de la
mesa aturés les votacions i després
de consultar amb la Junta Electoral de Santa Coloma Farners van
decidir anar a buscar la dona perquè presentés la seva documentació. El problema va sorgir quan la
dona figurava en una altra mesa
del col·legi. La Junta Electoral de
Santa Coloma va decidir donar
de baixa la dona de la seva mesa
inicial i donar-la d‘alta en la que el
seu marit li ha dipositat la papereta. El problema va obligar a tancar
la mesa a les 21h. yy
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ECONOMIA
- Reduir l’estacionalitat en la feina.
- Recolzament a les ‘kelys’ i altres
treballadors vulnerables.
- Estímul del lloguer permanent
mitjançant IBI diferent a vivendes
ocupades i buides.

SOCIETAT

CANDIDATURA

TURISME

- Sanitat: Reforç del servei de
l’Hospital de Blanes i el CAP.

- Recolzament al petit emprenedor
d’hostaleria.

- Garantir la neutralitat de
l’Ajuntament.

- El castellà com a llengua vehicular, i
reforç de l’anglès a les escoles.

- Potenciar congressos fires, i
activitats de natura en temporada
baixa.

- Augment de recursos d’assistència
social i reconeixement condició
família monoparental.

- Millora i obertura contínua del
Camí de Ronda fins a Lloret.

- I mpuls autonomia litoral
‘Tabarnia’.

- S’investigarà els inquilins dels
pisos okupats i no se’ls concedirà
cap ajuda ni subvenció.

- Beques a nens de famílies
vulnerables per anar de colònies.

- Disminuirem l’impost d’activitats
econòmiques al 3% en 4 anys.

- Frenarem la immigració irregular i el
radicalisme islàmic.

- Promourem el turisme familiar
durant tot l’any.

- Reduirem l’impost per la llicència
urbanística en obres de comerços
nous.

- Retornarem la seguretat a Blanes.
Sense seguretat, no hi ha llibertat.

- Oferirem activitats per convertir
Blanes en una ciutat amb turisme
de qualitat.

- Promourem la bonificació del 95%
de l’impost en les obres de remodelació de comerços.

ALTRES

- Reduirem la despesa política baixant
els sous dels regidors i equip de
govern.

- Dotarem a la Policia Local dels
recursos necessaris.

Canvi de cares
BLANES

Dels candidats que hi havia el 2015 als que hi ha
aquest 2019 només repeteixen 4 cares. A les fotos
fetes al mateix indret del passeig de Mar de Blanes
només hi trobem a les dues imatges:
Àngel Canosa (ERC), Sergio Atalaya (Cs), Salvador Tordera (PP) i Jordi Urgell (que el 2015 encapçalava Batega per Blanes i ara Blanes En Comú Podem). De la resta de caps de llista, Mario Ros (PSC)
i Joan Rota (CUP), tot i que han acabat el mandat
formant part del plenari, tots dos hi van accedir fa
un parell d’anys substituint a companys de partit. yy

Candidats 2015. Foto Yoyo

- Perseguirem i sancionarem a tots
els col·lectius que fomentin i
ajudin a ocupar pisos a la vila.

Candidats 2019 Foto Yoyo
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Setmana Santa del 700 a

SETMANA SANTA

Aplec del Vilar
L’Aplec del Vilar 2019 ha estat
marcat per la climatologia, la
commemoració dels 700 anys
de la Parròquia de Santa Maria i
la Diada de Sant Jordi. Hi va haver missa, ofici solemne amb la

presència de les autoritats locals
i l’Obreria del santuari, rosari i
sardanes. Blanes, com és habitual, va tancar la Setmana Santa
amb una jornada festiva més, la
del Dimarts de Pasqua. yy

Ofici solemne dedicat als 700 a. Foto Aj. Blanes

Divendres Sant
La processó de Divendres Sant
compta amb 4 passos, dels
quals el més destacat és la creu
del Sant Crist, que cada any
duu a pes una persona diferent
la identitat de la qual es guarda
en secret fins el darrer instant.
Aquest 2019 se n’ha encarregat
Oriol Roger Creus, acompa-

El campament dels manaies, una de les novetats. Foto Yoyo

BLANES

nyat per Esteve Rams Ramírez
i el seu pare, Miquel Roger. La
processó va començar puntualment a les deu de la nit i va
passar pels carrers Nou, Ample, passeig de Dintre, Muralla,
Raval i plaça Mn. Joan Quer
abans de tornar a la Parròquia
de Santa Maria. yy

La Setmana Santa 2019 a
Blanes ha tingut alguns aspectes
diferents a la dels darrers anys.
Els manaies han muntat un campament al passeig de Mar i el
Cant de l’Àngel es va fer en un
indret no habitual, perquè la plaça dels Dies Feiners estava reservada per la Junta Electoral. En
diversos actes s’ha recordat que
la Parròquia de Santa Maria celebra enguany el 700 aniversari,
una commemoració a la que s’hi
han afegit moltes entitats locals,
tal com hem informat a les darreres de La Marina i anirem fent
en els propers números.
ELS MANAIES

Sortida de la processó. Foto Yoyo

Manaies iuniores
Els manaies iuniores estan formats per una trentena de nois i
noies, dels quals una quinzena
s’han incorporat per primera
vegada aquest any. En total, hi
ha 15 legionaris, 4 arquers, així
com els diferents membres de

la banda: el que toca el bombo,
2 d’altres que toquen la caixa i 2
músics que toquen els cornums.
Igual que els manaies adults, els
iuniores duen una indumentària
que és molt fidel a l’originària que
duien els soldats romans. yy

La gran novetat d’aquesta
Setmana Santa pel que fa als manaies, ha estat el campament que
van muntar al passeig de Mar.
Tot just iniciar el recorregut del
Dijous Sant, els manaies de Blanes es van sumar als actes commemoratius que s’estan celebrant
enguany amb motiu dels 700 anys
de la Parròquia Santa Maria. Els
armats blanencs van formar el
número 700 al costat del campament romà i tot seguit van fer una
exhibició de figures.

El nou capità dels Manaies de
Blanes-Legió V és Alberto Hervilla, qui ha rellevat la primera capitana de Catalunya, Magda Gascon. També es va batejar l’Àliga,
la màxima representació de les
legions romanes.
Després del canvi de capità,
l’endemà van anunciar i acompanyar la processó del Sant Crist.
La cerimònia del canvi de
capità dels manaies iuniores segueix copsant l’interès de la Setmana Santa a Blanes .
Isaac Moreno, de 16 anys, és
el nou capità que comanda una
trentena de nois i noies, els manaies iuniores. Ha agafat el relleu a
Elena Canosa.
DIVENDRES SANT
La Processó de Divendres
Sant compta amb 4 passos, dels
quals el més destacat és la Creu
del Sant Crist, que cada any duu
a pes una persona diferent la
identitat de la qual es guarda en
secret fins el darrer instant.
Aquest 2019 se n’ha encarregat Oriol Roger Creus, conegut

Desfilada dels manaies més joves. Foto Yoyo

L’Àngel va cantar a la cruïlla dels carrers Raval i Muralla. Foto Yoyo

sobretot perquè forma part del
Cos de Dansa de l’Esbart Joaquim Ruyra.
L’Oriol explicava mentre es
preparava per sortir, que feia
més de 15 anys que estava en llista d’espera per ser designat com
a portador de la creu.
Pel que fa als altres passos,
a banda de la creu, n’hi ha tres
més: el Natzarè, la Mare de Déu
dels Dolors i el Crist Jacent.
DIUMENGE DE PASQUA
Blanes ha celebrat el Cant de
l’Àngel i la processó del Ressucitat en un nou emplaçament per
les Eleccions Generals del 28-A .
L’emblemàtica
celebració,
l’única a Catalunya que encara
inclou una processó, s’ha hagut
de canviar de lloc perquè l’espai on es feia –plaça dels Dies
Feiners- el reserva la Junta Electoral per actes polítics de campanya. El Cant de l’Àngel es va fer
a la cruïlla dels carrers Muralla i
Raval. També es va modificar el
recorregut de la processó.
La interpretació del Cant de
l’Àngel va anar a càrrec de Jeremy Presentación, de 10 anys.
Va interpretar el Regina Coeli
Laetare seguit pel Ressurrexit,
que anuncia a Maria que son
fill ha ressuscitat. Val a dir que
Jeremy Presentación ja va interpretar el Cant de l’Àngel l’any
passat, a la Vetlla Pasqual que es
fa a l’Església Santa Maria. Precisament la veu blanca que el Dissabte Sant va interpretar aquest
cant a la Vetlla Pasqual va ser
Aitor Boto, que va fer el Cant de
l’Àngel a la processó del Ressuscitat del 2018.
La Setmana Santa a Blanes,
com es habitual, es va tancar
amb l’Aplec del Vilar, enguany
també dedicat als 700 a. yy

LA MARINA 21

MAIG DE 2019

Presenten la biografia de
Carl Faust
BLANES

Cada 24 d’abril la Fundació
Carl Faust commemora l’aniversari de la mort de qui fou el
creador del Jardí Botànic Marimurtra. Enguany, l’efemèride ha
estat l’excusa per presentar una
esperadíssima biografia de Carl
Faust, així com també un conveni
amb la Biblioteca de la Univer-

«Es va presentar també un
conveni de col·laboració
entre el Jardí i la UdG»

sitat de Girona a través del qual
el fons bibliogràfic de la Fundació serà accessible i consultable a
través de la plataforma digital de
la UdG. Durant la presentació,
Àngels Merino, directora de la
Biblioteca de la UdG, va destacar
l’extraordinària qualitat del fons
del que disposen.
Josep Maria Camarassa, patró de la Fundació Carl Faust, ha
explicat que feia gairebé 20 anys
que esperaven aquesta biografia,
que repassa els moments més im-

portants de la vida de Faust. El
1951, va crear la Fundació Carl
Faust, actual propietària i responsable del manteniment del jardí,
a qui va llegar el seu patrimoni
amb l’encàrrec de seguir l’acompliment del seu objectiu vital: fer
que Marimurtra fos un jardí botànic de referència. La Fundació
Carl Faust va ser mereixedora el
2009 de la Creu de Sant Jordi i
el Jardí Botànic Marimurtra està
classificat com a Bé Cultural d’Interès Nacional per la Generalitat
de Catalunya. yy

Acte de presentació al mateix Marimurtra. Foto Yoyo

La gitana shakesperiana
tínez, i dirigits pel conegut actor
i director gironí Martí Peraferrer.
Amb una escenografia senzilla,
el què es posava en relleu era la
connexió entre el literat anglès i
el flamenc, vehiculat amb la interpretació del guitarrista –Paco,
en la ficció, cosí de la Loli, la conferenciant-, que hi va afegir el to
necessari.

«Maria Sola i Hugo
Martínez han estat dirigits
per Martí Peraferrer»

Teatre de Blanes el dia 7 d’abril. Foto Aj. Blanes
BLANES

Tal com remarca la protagonista i motor d’aquest espectacle, l’actriu blanenca Maria Sola,
omplir un teatre no és fàcil, però
propiciar que el públic participi
i rigui durant una hora i quart
llarga, tampoc. Això és el què es
va aconseguir amb la representa-

ció de La gitana shakesperiana al
Teatre de Blanes.
La fórmula per aconseguir
aquesta fita va ser a través de l’espectacle còmic i educatiu alhora escrit i interpretat per Maria
Sola, acompanyada pel guitarrista també blanenc Hugo Mar-

Tot i l’aparent to lleuger del
plantejament, l’obra també es
preocupa d’instruir i no quedar-se en el riure fàcil. De fet, per
aquells que no el coneixien prèviament, els hi crea una necessitat d’aprendre més, de saber més
detalls del genial escriptor anglès
William Shakespeare.
Abans de l’estrena, hi va haver
dos assajos amb públic al Centre
Cívic Barri Vell de la ciutat de
Girona. yy
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1a Fira d’Ocupació Juvenil de la Selva
BLANES

de feina, i també tastet d’ofici);
Taller de Vídeocurrículum en
Instagram (habilitats de comunicació) i Taller de Mecànica de
Vehicles (tastet d’ofici).

La primera edició de TreballemGi, la Fira d’Ocupació Juvenil
de la Selva que s’ha allotjat a Blanes, ha estat un èxit de participació. Així ho avalen les prop de 800
entrevistes de feina concertades
per als joves amb empreses, establiments i institucions que han
assistit a l’experiència.

«‘TreballemGi Selva’ ha
estat organitzada per
la Cambra de Comerç
de Girona amb la
col·laboració de diversos
ajuntaments»

«Tenia com a objectiu
prioritari facilitar la
inserció laboral dels joves
de 16 a 29 anys»
L’antiga Escola SAFA de Blanes, on s’ubica el Departament
de Promoció de la Ciutat de
l’Ajuntament de Blanes, ha allotjat l’esdeveniment que ha tingut
com objectiu prioritari facilitar
la inserció laboral dels joves de
16 a 29 anys d’edat. Per aquest
motiu, les empreses i entitats del
territori amb necessitat d’incorporar joves han participat amb
diversos estands.
Els joves que han assistit al
llarg de tot el matí a la versió selvatana de TreballemGi han trobat un espai amb empreses interessades en la contractació de
personal de sectors com serveis,
indústria, hostaleria, logística,
alimentació i el tercer sector.
Tanmateix, també hi ha hagut
oferta formativa a càrrec de centres educatius i entitats.

Explicacions i demostracions. Foto Yoyo

EMPRESES I CENTRES
FORMATIUS
TreballemGi ha permès als
joves assistents consultar i presentar-se com a candidats per
a més de 80 llocs de treball diferents oferts per les més de 40
empreses i ETT que hi participen. Entre les empreses que han
assistit hi havia Nylstar, Carrefour, McDonalds, Supeco, Pde-

Pà, Consum, Cdmon, Fundació
ADECCO, 9issui, SegurBlanes,
MGF Gestions, Trace Logistics,
Bricoestació, Norauto, Sa Rumba, Kavehome, els gremis d’hostaleria de Blanes i Lloret, així
com diversos establiments de
restauració i hotelers.
A banda de poder adreçar-se
directament a les empreses, els
joves han pogut participar en ta-

DIRECTORI DE SERVEIS

llers molt dinàmics que els han
servit per fer tastets d’oficis així
com per practicar i desenvolupar habilitats personals, molt
necessàries per a facilitar la cerca de feina. Els tallers han estat:
Scape Room (treball en equip);
Taller de Gastronomia (tastet
d’ofici); Taller d’Estètica i Imatge Personal (crear una imatge
personal adequada a cada context, com per exemple entrevista

Un altre punt afegit d’interès de TreballemGi Selva és
que també ha comptat amb la
participació de diferents centres
de formació que han exposat la
seva oferta. Els assistents han
pogut conèixer els programes de
formació de l’Escola Tècnica de
Girona, la Fundació Gentis, la
Fundació Intermedia, SH Concept Formació, Tallers Comas i
l’Institut Sa Palomera de Blanes
l’Institut Ramon Coll i Rodés de
Lloret i l’Institut Ramon Turró i
Darder de Malgrat de Mar.
TreballemGi Selva ha estat
organitzada per la Cambra de
Comerç de Girona amb la col·
laboració dels ajuntaments de
Blanes, Lloret, Tossa, Arbúcies,
Sant Hilari Sacalm, Maçanet i
Santa Coloma de Farners i el suport del Consell Comarcal de la
Selva i del Servei d’Ocupació de
Catalunya. yy
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50 anys de l’arribada de Vicent Ferrer a Anantapur
L’ÍNDIA

reclamar els seus drets i erradicar actituds masclistes com la
violència de gènere.”

Aquest any, la Fundació Vicent Ferrer celebra 50 anys de
treball per l‘erradicació de la pobresa extrema a les zones rurals
del sud de l‘Índia. El 1969, Vicent
Ferrer i Anna Ferrer van arribar
a Anantapur (Andhra Pradesh)
per posar en marxa un projecte
de desenvolupament que garantís drets fonamentals com la sanitat, l‘educació i l‘habitatge. La
implicació de la població rural
en el desenvolupament de les seves pròpies comunitats i l‘estratègia de treball de la Fundació
han donat lloc a un model de
referència en el marc de la cooperació internacional.

«El 1969, Vicent i Anna
Ferrer van arribar a
Anantapur per posar
en marxa un projecte
que garantís la sanitat,
l’educació i l’habitatge»
“Les persones amb discapacitat, ara associades en grups,
han vençut l’aïllament social que
provocava la discriminació i se
senten respectades pel seu entorn
i confiades en les seves oportunitats. Gràcies a l’accés a pròtesis i
dispositius que milloren la seva
mobilitat i autonomia, i a iniciatives de capacitació i ocupació
laboral, avui s‘enfronten amb decisió a les conductes discriminatòries del seu entorn. Saben que
no són persones inferiors, com els
havien fet creure”.

«Aquest any 2019 també
es commemora el 10è
aniversari de la mort de
Vicent Ferrer»
Aquest any 2019 també es
commemora el 10è aniversari de
la mort de Vicent Ferrer. El cooperant espanyol, premi Príncep
d‘Astúries de la Concòrdia 1998,
va liderar una revolució silenciosa en els poblats del sud de l‘Índia
aconseguint millorar les condicions de vida de prop de 3 milions
de persones.
Segons la presidenta de la
Fundació, Anna Ferrer: “Com
pots pensar en el dia de demà si
no saps ni tals sols si avui men-

Vicent i Anna Ferrer. Foto Nagappa

jaràs, si podràs donar aliment als
teus, ni tampoc saps on dormiràs? Com pensar en el futur quan
el present és una batalla per la
supervivència? Com creure en tu
mateix si ningú més ho fa?”
“Quan en Vicent i jo vam arribar a Anantapur, ara fa 50 anys,
aquest era el sentiment de milions
de persones que vivien en situació
de pobresa extrema i marginació.”

A la majoria d’aquestes famílies treballaven més de 12 hores al
dia a canvi d’un plat d’arròs amb
el que alimentaven els seus fills.
Els nens començaven a treballar
als 10 anys, les nenes es casaven
quan tenien la primera menstruació o fins i tot abans. Les dones no podien sortir soles de casa
i les persones amb discapacitat
eren menyspreades, fins el punt
de ser nomenades per la seva dis-

capacitat i no pel seu nom”.
50 anys més tard, Anna Ferrer destaca que, “els camperols
expliquen amb orgull que el seu
fill o filla ha aconseguit una beca
per seguir amb els seu estudis
superiors i que estan a la universitat. Moltes dones obren petits
negocis i ja no es resignen a viure com a ciutadanes de segona i
encapçalen manifestacions per

En aquest camí, durant els
últims 50 anys, segons Ferrer,
“ens hem sentit sempre acompanyats per milers de persones que
han entès els reptes que plantejàvem i que ens han dit volem
participar dels canvis socials
que necessita el món”.
El somni d’en Vicent i meu
és avui un projecte de futur que
necessita seguir generant aliances
amb la societat”. 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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Més de 16.000 esportistes i acompanyants han
passat per Lloret aquest abril
LLORET DE MAR

Durant tot el mes d’abril les
instal·lacions esportives de Lloret
de Mar pengen el cartell de complet gràcies als nombrosos esdeveniments esportius, ja siguin
estades esportives o competicions oficials, que es duen a terme
durant aquests dies. En total han
passat per Lloret més de 16.000
esportistes i acompanyants.
Els darrers anys Lloret de Mar
s’ha consolidat com la principal
destinació de turisme esportiu
de la Costa Brava. L’any passat
hi varen passar més de 58.000
esportistes i acompanyants i s’hi
varen dur a terme 414 esdeveniments esportius.

L’alcalde de Lloret de Mar,
Jaume Dulsat, explica que “hi ha
una alta fidelització, tenim organitzadors de turisme esportiu que
fa més de 40 anys que venen al
municipi”. I afegeix: “Hem fet un
acte de reconeixement a aquests
organitzadors a l’Ajuntament de
Lloret, ja que són peces claus en
aquest projecte de posicionament
de la destinació en l’àmbit de turisme esportiu”.
Entre les competicions destacades hi ha el torneig MIC (Mediterranean International Cup)
de futbol base internacional, amb
3.000 participants entre esportistes i acompanyants només a
Lloret; el MIC bàsquet amb 500

participants; el torneig Globasket
amb 2.000 participants, el torneig
Lloret Cup d’Handbol, que arriba
a la desena edició amb també més
de 1.000 participants o les estades
d’atletisme amb 1.500 atletes.

el municipi va acollir la segona
edició de la Gran Fondo Lloret
de Mar-Costa Brava que aquest

any comptà amb la presència de
l’exciclista Roberto Heras. (Més
informació a la pàgina 25). yy

Lloret de Mar té la certificació de destinació de turisme esportiu de la Generalitat de Catalunya des del 2006.
Per l’alcalde de Lloret “queda
molt recorregut per fer en l’àmbit del turisme esportiu outdoor.
Els darrers anys hem fet una forta aposta per l’estructuració en
ciclisme i per aquest any estem
treballant la certificació en la disciplina de triatló”. El 27 d’abril

Torneig d’Ultimate a la platja. Foto M.A. Comas

Expectació per la implantació del VAR en el MIC
d’Esports de Lloret. Especialment,
l’atractiu més important ha estat la
implantació del videoarbitratge.
Per primera vegada, la competició
ha comptat amb el VAR en una
formació per als àrbitres de la Segona Divisió professional.

Sala de proves del VAR. Moisés García
MOISÉS GARCIA / LLORET DE MAR

El torneig internacional de

futbol base MIC ha omplert d’espectadors el Camp Municipal

Lloret de Mar ha estat l’única de les seus que ha disposat
d’aquesta tecnologia. A més, l’Hotel Evenia Olímpic ha estat l’establiment que ha acollit les jornades
de formació que han afrontat els
22 col·legiats i els 44 assistents
que l’any que ve hauran de posar
en pràctica el videoarbitratge a la
Segona Divisió.
Des del Comitè Tècnic d’Àr-

bitres es va oferir una visita als
mitjans de comunicació. Aquesta
va anar a càrrec de Carlos Velasco Carballo, president del CTA, i
Carlos Clos Gómez, director del
projecte VAR, tots dos exàrbitres
de Primera Divisió, que van assegurar que les proves han estat
molt positives i seran molt útils
per a la temporada que ve.
Si per aquests àrbitres ha suposat una nova experiència, també ho ha estat per als jugadors
del torneig. A més, des de l’organització del MIC reconeixen
que el VAR ha aportat prestigi a
la competició. I és que el videoarbitratge ha permès que el Camp
Municipal d’Esports fos la seu

Campions!
BLANES

El CD Blanes guanya a Malgrat (0-3) i es proclama campió
del grup 16 de la Tercera Catalana,
per tant, aconsegueix l’ascens a
Segona tres jornades abans del final del campionat de lliga 2018-19.
En 31 jornades ha guanyat 25
partits, n’ha empatat tres i n’ha
perdut tres més. Ha fet 99 gols
i n’ha rebut 21. El CD Blanes és
l’equip més golejador, el menys golejat i el seu jugador Gousumani
Sanneh amb 29 gols és el “Pitxixi”.
Ara, Tordera, Malgrat, Palafrugell i Ca la Guidó tenen tres
jornades per assegurar-se la segona plaça. yy

CD Malgrat 0 - CD Blanes 3. Foto Yoyo

Celebració del títol i l’ascens. Foto Yoyo

dels millors partits de la categoria
juvenil, amb equips com el Reial
Madrid, el Barça, l’Atlètic de Madrid o el Vila-real.
9 TÍTOLS EN JOC
L’Espanyol s’emporta 4 de les
9 categories del MIC.
Han jugat més de 6.500 jugadors amb un total de 900 partits
arreu de les comarques de Girona. Lloret ha acollit en els seus
hotels bona part dels jugadors i
organitzadors.
El FC Barcelona ha aconseguit
2 títols i el Reial Madrid, Liverpool
i el Brommapojkarna suec, un. yy
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SALUT

SETMANA SANTA

Gran Fons
El Lloret Cycling Weekend ha
tingut a Fernando Heras, guanyador de 4 Vueltas, com a
gran protagonista. La principal
activitat va ser el Gran Fondo
Lloret Costa Brava, una marxa
cicloturista amb dos recorreguts
circulars i dues distàncies que
s’adapten a tot tipus de ciclista:
una cursa de mig fons de 91 km,

amb sortida i arribada a Lloret
passant per Llagostera, Sant
Feliu de Guíxols i Tossa, i la de
gran fons de 162 km, amb un recorregut per Caldes de Malavella, Girona, la Bisbal d’Empordà,
Calonge, Sant Feliu de Guíxols i
Tossa, i tornada a Lloret. Hi han
participat més de 600 ciclistes. yy

Baby Led Weaning o dieta
tradicional?

Fernando Heras. Foto M.A. Comas

Campionat d’Espanya
Blanes ha acollit, del 27 d’abril a
l’1 de maig, el Campionat d’Espanya 2019 de Windsurf amb
‘regust’ olímpic. El Club de Vela
Blanes ha organitzat la competi-

ció que ha comptat amb la participació de regatistes olímpics,
entre ells Blanca Manchón i Pedro Pascual, ja classificats pels
JJOO Tòquio 2020. yy

Participants en plena competició. Foto Alfred Farré

L’hoquei a les escoles
El Club Patí Blanes Atlètic ha
engegat una campanya entre totes les escoles del municipi amb
la finalitat de donar a conèixer i
promoure la pràctica de l’hoquei
patins entre els nens i nenes de 3
a 7 anys. La iniciativa consisteix
en impartir unes classes teòrico-pràctiques a les mateixes

escoles, on entrenadors i monitors del club expliquen als nens
la mecànica d’aquest esport, els
hi ensenyen a agafar i fer servir
l’estic i també els hi donen una
petita lliçó pràctica de patinatge
amb uns patins proporcionats
pel mateix club. yy

L’hoquei a les escoles. Foto CP Blanes Atlètic

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

D

es de fa uns anys, s’està
posant de moda un nou
mètode
d’introducció
de l’alimentació complementària diferent al tradicional dirigit
als lactants a partir dels 6 mesos
d’edat denominat Baby Led Weaning i que es basa en l’ús d’aliments sencers que el lactant pot
agafar i portar-se’ls a la boca en
contrast amb la introducció de
purés administrats amb cullera
pels pares. És una forma d’introduir aliments als lactants en
la que els pares els ho ofereixen
sencers en comptes de triturats,
amb la grandària i forma adients perquè sigui el propi lactant
qui esculli amb les seves mans i
s’ho posi a la boca en funció de
la gana i les seves preferències.
El nen decideix què vol menjar
i quina quantitat, els pares decideixen què ofereixen, essent la
seva responsabilitat proporcionar un menjar sa, segur i variat.
Els defensors d’aquest mètode li
atribueixen com a beneficis que
l’alimentació és autoregulada
pel propi lactant. El nen o nena
a partir dels 6 mesos escull el
que menja del que se li presenta
com a complement de la llet materna o artificial que se li ofereix
en primer lloc. Té com objectius
teòrics permetre una millor experiència amb l’alimentació, que
la ingesta sigui preferent en funció del que el seu cos necessita,
facilitar una millor acceptació
dels nous aliments, assolir una
nutrició més sana i aconseguir
una bona adaptació i estimulació
de la seva psicomotricitat.

El cert és que no hi ha estudis concloents que corroborin
que aquests objectius es compleixin en tots els casos ni que

realment els resultats finals, en
qualitat nutricional i d’adquisició d’hàbits alimentaris, siguin
globalment millors que amb la
dieta tradicional.

supervisat mentre menja i cal excloure alguns aliments concrets:
raïm sencer, poma o pastanaga
crua, vegetals durs o poc cuits,
crispetes i sobretot els fruits secs.

Cal tenir en compte que a
partir del 6 mesos l’alimentació
exclusiva amb llet, materna o artificial, és insuficient per nodrir
adequadament els lactants i és
necessari la introducció d’alimentació complementària que garanteixi especialment les necessitats
calòriques, que son superiors a
partir d’aquesta edat, i les de proteïnes, fibra, vitamines, minerals,
i molt especialment les de ferro.
La llet, materna o artificial, no
permet garantir aquesta necessitat de ferro, tampoc les verdures
o les fruites, essent necessària la
introducció de aliments proteics
com el pollastre, la carn i el peix
per aconseguir-ho.

Fins als 6 mesos, l’alletament
matern o amb llet artificial garanteix, en la majoria de casos,
les necessitats nutricionals del
lactant. Però a partir dels 4 a 6
mesos, i no abans, la maduració
de la funció digestiva, del sistema renal i el desenvolupament
motriu fa que el nen o nena estigui en condicions d’iniciar-se
en aliments complementaris de
forma progressiva. El moment
idoni de l’inici de l’alimentació
complementària entre els 4-6
mesos cal individualitzar-lo en
cada cas i en cada família en base
al creixement i desenvolupament
del lactant, l’hàbit alimentari i les
necessitats i estructura familiar.
Una alimentació progressiva amb
aliments triturats donats amb cullera, inicialment fruites o cereals i més endavant verdures amb
carns i peix, és una opció perfectament vàlida, segura i adequada
que facilita garantir les necessitats nutricionals. Les famílies que
optin per fer Baby Led Weaning
poden també nodrir correctament els seus fills, però cal tenir
en compte les premisses esmentades i probablement dedicar-hi
molt més temps i més control. No
té massa sentit que un nen que és
alimentat així no pugui menjar
amb cullera, per exemple un iogurt, una sopa o fins i tot un puré.
Com tampoc té sentit que en una
nena que menja purés no se li
ofereixin aliments sencers, amb
grandària i consistència adients
a partir dels 8-9 mesos, per anar
ampliant el seu ventall i la seva
tolerància. Probablement el més
assenyat seria combinar les dues
opcions, purés i aliments més
sencers, poc a poc i adaptant-se a
cada nen o nena, segons les seves
habilitats i preferències, d’altra
banda, com tradicionalment s’ha
fet tota la vida. yy

Aquí és on està el risc de la
alimentació autoregulada pel
propi nen amb aliments sencers.
Poden no assolir-se les necessitats calòriques i, sobretot les de
ferro, ja que la ingesta sencera
de carns i peixos cuits sense triturar en quantitat suficient és
complexa en nens i nenes tan
petits. Els aliments que millor toleren i accepten inicialment son
les verdures cuites i fruites toves
i madures, però amb aquestes
l’aportació calòrica, proteica i de
ferro és generalment inadequat.
D’altra banda, per poder fer Baby
Led Weaning, els lactants han de
haver adquirit ja la capacitat de
mantenir-se asseguts, tenir una
coordinació motora a les mans
capaç de manipular els sòlids i
diferenciar grandàries i textures
i adquirir les funcions motores a
la boca per controlar els trossos,
aprendre a mastegar per xafar els
aliments i moure lateralment la
llengua per portar-los a la zona
posterior de la boca i poder-los
empassar. Pel risc d’ennuegament, el nen o nena mai no pot
estar estirat, sempre ha de estar

Baby-led-weaning
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L’AGENDA 																																							

LLORET DE MAR
DEL 10 AL 26
JORNADES GASTRONÒMIQUES DE L’ARRÒS
DE L’1 AL 31
EXPOSICIÓ: “EL TREBALL DE
LES DONES A LLORET”
Arxiu Municipal. 10-14 h.
DIA 10
LLORET NIGHT SHOPPING
Centre Vila. 17 h.
DEL 10 AL 12
LLORET FÓRMULA WEEKEND
Aparcament Sa Caleta- Passeig
Marítim-Passeig Jacint Verdaguer.
Esdeveniment temàtic al voltant
del Gran Premi Fórmula 1.
DIA 11
TALLER FAMILIAR. “ENIGMA
DELS JARDINS”. Jardins de Santa
Clotilde. 10 h. Preu: 5/2,50€. Ins:
Oficines de Turisme.
MARXA NÒRDICA
Camí de Ronda Sud. Museu del
Mar. 10-12 h. Preu: 5 €.
Insc: Oficines de Turisme.
FIRA ALIMENTÀRIA
DE PRODUCTES ARTESANS
Plaça de la Vila. 10-20 h.

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

TALLER D’HAVANERES. Capella
dels Sants Metges. 17-19 h.
TEATRE. MEDUSA
Teatre de Lloret. 21 h. Preu: 14 €.
MUSEU INFERNO. ESCAPE
ROOM TEATRALITZAT
Museu del Mar. 21 h. Preu: 4/2 €.
Ins: Museu del Mar.
DIA 12
INICIACIÓ AL CAIAC. RUTA
GUIADA. Museu del Mar-Port
de Canyelles. 9-15 h. Preu: 25€.
Insc: Oficines de Turisme, mínim
14 anys.
TROBADA VEHICLES CLÀSSICS
Plaça de la Riera, davant Disco
Revolution. 9-14 h.
SARDINADA POPULAR
Barri dels Pescadors. 10-13 h.
TALLER INFANTIL:
UNA PLANTA, UNA VIDA
Jardins de Santa Clotilde. 11 h.
Preu: 5/2,50€. Ins: Museu del Mar.
FESTA D’ANDALUSIA
Camí de l’Àngel. 11-23 h.
CERCAVILA FESTA D’ANDALUSIA. c/ Carles Riba. 12-14 h.

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

CONCERT. ORQUESTRA JOVE
DE LA SELVA
Teatre de Lloret. 18 h. Preu: 3 €.

COSTA BRAVA SUPRACE PADDLE
SURF. Platja de Lloret. 12-18 h.

DIA 16
XERRADA: LA REVOLUCIÓ DE

LES DONES A L’ÍNDIA RURAL.
Per Montse Ortiz. Biblioteca Municipal. 19 h.
CONCERT DE GUITARRA ESPANYOLA. Toni Blasi. Església Sant
Romà. 21 h.
DIA 17
MÚSICA: PETITA FESTA
Toti Soler i Gemma Humet. Teatre de Lloret. 21 h. Preu: 14 €.
DIA 18
MARXA NÒRDICA. Boscos
Oficina de Turisme. Avinguda de
les Alegries. 10 -12 h. Preu: 5 €.
Insc: Oficines de Turisme.
TALLER FAMILIAR: ENIGMA
DELS JARDINS. Jardins de Santa
Clotilde. 10 h. Preu: 5/2,50€. Ins:
Oficines de Turisme.
RUTA INDIANA + CASA MUSEU CAN FONT. Museu del Mar.
11 h castellano. Preu: 5€ / 2,5€.
Ins: Museu del Mar.

FINS AL 12
EXPOSICIÓ: NATURA, de Margarita Ruiz. Sala García-Tornel.
FINS AL 16
EXPOSICIÓ: FERNANDO DAZA
Galeria d’Art L’Arcada.
DEL 2 AL 23
EXPOSICIÓ: JOVES TALENTS V.7
Casa Saladrigas.
DIES 9 I 10
LET’S CLEAN UP EUROPE! Neteja platges i superfície marina.
DIA 12
CAMINADA: ONCOLLIGA’T EN
MARXA. Diversos carrers i camins del terme de Blanes. 10 h.
VISITA GUIADA: RUTA DE LES
ERMITES. Sortida: Oficina de Turisme plaça Catalunya a les 10 h.
Inscripció prèvia 972 33 03 48 o
turisme@blanes.cat
CAMPIONAT DE CATALUNYA
INDIVIDUAL I MASCULÍ RÍTMICA. Ciutat Esportiva. De 8 a 20 h.

Clotilde. 10 h. Preu: 5/2,50 €. Ins:
Oficines de Turisme.

MUSEU INFERNO
ESCAPE ROOM TEATRALITZAT
Museu del Mar. 21 h. Preu: 4/2€.
Ins: Museu del Mar.

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

DIA 19
INICIACIÓ AL CAIAC, RUTA
GUIADA. Museu del Mar-Port
de Canyelles. 9-15 h. Preu: 25 €.
Insc: Oficines de Turisme, mínim
14 anys.

TALLER D’HAVANERES
Capella dels Sants Metges.
17-19 h.

TALLER INFANTIL:
UNA PLANTA, UNA VIDA
Jardins de Santa Clotilde. 11 h.
Preu: 5 / 2,50 €.
Ins: Museu del Mar.
XIII FESTA DE LES FLORS
(programa a part). Ermita de les
Alegries. 10-24 h.

MUSEU INFERNO
ESCAPE ROOM TEATRALITZAT
Museu del Mar. 21 h. Preu: 4/2 €
Ins: Museu del Mar.
DIA 26
INICIACIÓ AL CAIAC. RUTA
GUIADA. Museu del Mar - Port
de Canyelles. 9-15 h. Preu: 25 €.
Insc: Oficines de Turisme, mínim
14 anys.

DIA 23
FILMOXARXA: ESSENTIAL KILLING. CINE CLUB ADLER. Teatre
de Lloret. 21 h.

TALLER INFANTIL:
UNA PLANTA, UNA VIDA
Jardins de Santa Clotilde. 11 h.
Preu: 5 / 2,50 €.
Ins: Museu del Mar.

CONCERT DE GUITARRA ESPANYOLA. Toni Blasi. Església Sant
Romà. 21 h.

CONCERT. BANDA ANGLESA
FLEETWOOD SCHOOL
Plaça de la Vila. 18 h.

TALLER D’HAVANERES. Capella
dels Sants Metges. 17-19 h.

DIA 25
MARXA NÒRDICA
Camí de Ronda Nord. Museu del
Mar. 10 -12 h. Preu: 5 €. Insc: Oficines de Turisme.

DIA 30
CONCERT DE GUITARRA ESPANYOLA. Toni Blasi. Església Sant
Romà. 21 h.

DIA MUNDIAL DE LA DANSA
DISPOSITIVO LABRANZA.

TALLER FAMILIAR: ENIGMA
DELS JARDINS. Jardins de Santa

DIA INTERNACIONAL DELS
MUSEUS. JORNADA PORTES OBERTES AL MUSEU DEL
MAR-MUSEU CAN SARAGOSSA.
Can Saragossa. 10 h. Ins: Museu
del Mar. Visita guiada: Museu del
Mar-Es tint 11.30/ 18 h.

BLANES
DE L’1 AL 31
JORNADES GASTRONÒMIQUES MES DE LA GAMBA

Masia de Can Saragossa. 19.30 h.
Gratuïta.

DIA 31
TEATRE: A.K.A. (Also Known AS)
Teatre de Lloret. 21 h. Preu: 12 €.

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE BLANES

DIA 13
CÀSTING DESFILADA DE MODELS-BLANESMODA · ABBC
Passeig de Mar (Monument del
Frare). De 10 a 14 h.
DIA 16
TROBADA D’ESCOLES VERDES
Platja de Sa Palomera, a les 9 h.
DEL 17 AL 2 JUNY
EXPOSICIÓ: OBRINT FINESTRES, de David de Lafuente.
Sala García-Tornel.
DEL 17 AL 13 JUNY
EXPOSICIÓ: PRIMERAS FIRMAS
Galeria d’Art l’Arcada.
DIA 18
DESFILADA DE MODELS-BLANESMODA · ABBC. Raval entre rambla Joaquim Ruyra i plaça
Verge Maria, a les 10 h.
TEATRE: LAPÒNIA. Teatre de
Blanes, a les 21 h.
DIA 19
4a MARXA DONES A PEDALS.
Ciutat Esportiva, a les 9 h.
NETEJA DEL FONS MARÍ A SA
PALOMERA. De 9 a 14 h

DEL 24 AL 26
FESTES DELS BARRIS DELS
PINS I LA PLANTERA
DIA 24
III JORNADA DE JOCS I DANSES TRADICIONALS. Ciutat Esportiva, de 9 a 16 h.
III CERTAMEN DE LECTURA EN
VEU ALTA. Contes Pere Calders.
Alumnes Escola Català Blanes
Teatre de Blanes, a les 19 h.
DIA 25
VI FIRA D’ANTIGUITATS DE
MAS ENLAIRE. Plaça Onze de
Setembre, de 8 a 21 h.
RODA D’ESBARTS GIRONINS.
Plaça dels Dies Feiners, de 17 a 21 h.
LUCAS MARTÍNEZ PROJECT
FEAT ASHTON SELLARS
Teatre de Blanes, a les 21 h.
DEL 31 AL 2 JUNY
FESTES DEL BARRI MAS ENLAIRE. Plaça Onze Setembre
DIA 31
FESTA CLOENDA DANSA A LES
ESCOLES. Passeig de Mar, de
9.30 a 13 h

TEATRE: REBOTA, REBOTA Y
EN TU CARA EXPLOTA. Teatre
de Blanes, a les 21 h

dura, amb Isolda Vila, nutricionista sensorial, a les 15.15 h a la
Sala Roberto Bolaño.

BIBLIOTECA COMARCAL

DIA 27
XERRADA: TERÀPIES ALTERNATIVES EN L’EDUCACIÓ CANINA, amb Anabel Pareja. A les
19 h a la Sala Roberto Bolaño.

DIES 13, 15 I 17
CREA I PROGRAMA UN ROBOT
MÒBIL AMB LEGO MINDSTORMS. Taller de robòtica, de 18
a 19.30 h.
DIES 20, 22 I 24
MAKERS: APRENENT AMB ARDUINO. Taller de robòtica, de 18
a 19.30 h.
DIA 23
XERRADA TALLER: Com fer que
els nens mengin més fruita i ver-

DIA 29
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE:
PEINDRE-PINTAR, de l’escriptora
Francy Brethenoux-Seguin. A les
20 h, a la Sala Roberto Bolaño.
DIA 30
SESSIÓ DEL CLUB DE LECTURA
JUVENIL. A les 17.30 h a la Sala
Roberto Bolaño.
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DIA 10
CALELLA
TERTÚLIES EN CATALÀ
amb el llibre Acte de violència,
de Manuel de Pedrolo. Biblioteca
Can Salvador de la Plaça, 10 h.

PASSAREL·LA DE MODA. Plaça
de l’Església, 19 h.

TALLER: DISSENY DE MODA
Espai Mercat, 11 h.

IKEBANA d’ocells i flors amb materials naturals. Local Canviem, 19 h.

TALLER: AUTOMAQUILLATGE
I PINTACARES per a la mainada,
carrer de Sant Joan, 18 h.

DIA 12
PALAFOLLS
CICLE MINIMAL. Concert de
Sandra Sangiao i Mattia Schirosa.
Espai per determinar, 18 h.

PINEDA DE MAR
SETMANA DE LA GENT GRAN
al CEM Can Xaubet. Gim suau
(10.30 h), zumba gold (11.30 h)
TALLER DE JOCS DE FALDA
Biblioteca Serra i Moret, 17.30 h.
CAMINADA POPULAR
Ruta de les quatre ermites, fins
Can Martorell. 21 h.
OBSERVACIÓ DEL CEL NOCTURN
El cel a Pineda de Mar. Can Martorell, 22 h.
TEATRE: Un enemic del poble,
Sala Gran del Centre Cultural i
Recreatiu, 21 h.
DIA 11
TORDERA
APLEC DE SANT PONÇ. Ermita
de Sant Ponç, durant tot el dia.
PALAFOLLS
TALLER DE MANUALITATS
Biblioteca Enric Miralles. Per a
nens d’entre 3 i 12 anys.
FIRA OLÉ PLF. A la Plaça de Poppi, 18 h. Fira amb flamenc, zumbaflow i música en directe.
CICLE DE CONVERSES
Amb l’escriptora Montse Sanjuan
i l’escriptora Marta Alòs.
Biblioteca Enric Miralles, 19 h.
SORTIDA AL TEATRE. Per veure
l’obra Oh mami! Casal de la dona,
17.30 h. Més informació al 93
766 63 48.
SANTA SUSANNA
EXPERIMENTA COM UN
ARQUEÒLEG
La Domus romana. Biblioteca Vall
d’Alfatà, 11h
CALELLA
BOTIGA AL CARRER, al centre
comercial de la ciutat, 10 h.
TALLER INFANTIL de sabó i perfums. Carrer Sagnier, 11 h.
JOCS GEGANTS, al carrer Església, 11 h.
TALLER INFANTIL, biblioteca
Can Salvador de la Plaça, 11.30 h.
CONCERT DE VIOLÍ, plaça de
l’Església, 18 h.

MAIG

PINEDA DE MAR
MERCAT SOLIDARI. Pl. Nova i
Pl. Reis Catòlics, de 9 a 14 h.

TEATRE: CONSEJO DE FAMILIA
de Cristina Clemente. Teatre de
Palafolls, 19.30 h.
CALELLA
TROBADA PARROQUIAL
Amb la Gent Gran. Carrer Sant
Antoni, 10 h.
BOTIGA AL CARRER, centre comercial de la ciutat, 10 h.
FOTOMATON
Al carrer Església, 11 h.
PASSAREL·LA DE MODA
Carrer Església, 12.30 h. Carrer
Mates i Rodés, 19 h.
CERCAVILA DELS UDOLS DE
FOC, carrer Església, 18 h.
TEATRE: CROQUETES-TOT ANIRÀ BÉ. Teatre Orfeó Calellenc,
18.30 h.
PINEDA DE MAR
PASSEJADA I OBSERVACIÓ
MATINAL D’OCELLS. Inici a l’Església de Pineda, 8 h.
CONCERT. Música de cambra
amb REC 4. Auditori, 18 h.
TEATRE: UN ENEMIC DEL POBLE. Sala Gran del Centre Cultural i Recreatiu, 18 h.
DIA 13
PALAFOLLS
XERRADA PER A FAMÍLIES
SOBRE LGTBI
Biblioteca de l’Escola Mas Prats,
15 h.

CALELLA
XERRADA: TALLER DE CURA
DE LA PELL. Aula d’Educació sanitària del CAP Calella, 16 h.
DIA 15
SANTA SUSANNA
CLOENDA LECXIT. Amb l’actuació d’Assumpta Mercader. Biblioteca Vall d’Alfatà, 17 h.
XERRADA. ELS TRESORS DEL
MONTNEGRE. Biblioteca Vall
d’Alfatà, 19 h.
CALELLA
CICLE DE PASSEJADES de marxa
nòrdica. Oficina de turisme, 8 h.
XERRADA: COM APRENDRE
A GESTIONAR LES NOSTRES
EMOCIONS. Seu de l’Associació
Dones de Calella, 18 h.
CONFERÈNCIA: LA CARA AMABLE DE LES BACTÈRIES
Casal l’Amistat, 18.30 h.
PINEDA DE MAR
CONCERT: ¾ DE MÚSICA: LLIBRES AMB CORDES. Biblioteca
Serra i Moret, 18 h.
MALGRAT DE MAR
LABORATORI DE LECTURA
Quatre caixes i un univers. Biblioteca, 18 h.
DIA 16
TORDERA
TALLER: ESPÈCIES EXÒTIQUES
INVASORES
Biblioteca, 18 h.
CALELLA
TARDES DE TERTÚLIA
Amb el comentari de L’aventura
de l’amor. Biblioteca Can Salvador de la Plaça.
CLUB DE LECTURA. En anglès.
Amb el llibre The New York Trilogy. Biblioteca Can Salvador de la
Plaça, 10 h.

PINEDA DE MAR
MASTERCLASS CICLISME INDOOR. CEM Can Xaubet, 9.30 h.

CALELLA
IRONKIDS I IRONWOMAN.
Passeig Puigvert, 10 h.

XERRADA: L’ALIMENTACIÓ DEL
NADÓ. Centre Cívic Poblenou, 16 h.

HORA DEL CONTE
The messy Playroom. Biblioteca
Can Salvador de la Plaça, 11.30 h.

DIA 17
PALAFOLLS
DANSA AL TEATRE. Cita a ciegas. Teatre de Palafolls, 20.30 h.
SANTA SUSANNA
LABORATORI DE LECTURA.
L’armari de l’Olivia. De 3 a 7 anys.
Biblioteca Vall d’Alfatà, 18 h.
CALELLA
TERTÚLIES EN CATALÀ
Amb el llibre Acte de violència,
de Manuel de Pedrolo. Biblioteca
Can Salvador de la Plaça, 10 h.
FESTA DEL RECICLATGE. Plaça
de l’Església, 17 h.
CURS: QUI CUIDA EL QUE CUIDA?: Identifica: quins sentiments
tens? Quan es produeixen?. Club
Social L’Encenall, 18.30 h.
TEATRE: LA VIUDA ALEGRE.
Sala Mozart, 21 h.
PINEDA DE MAR
STORYTIME: A world of màgic.
Biblioteca Serra i Moret, 18 h.
XERRADA-TALLER: Los 4 acuerdos, Local Canviem, 20 h.
MALGRAT DE MAR
ELS CONTES DE DIVENDRES
Els tres porquets. Biblioteca, 18 h.
DIA 18
PALAFOLLS
TEATRE FÒRUM: LA MORT.
UNA QÜESTIÓ DE VIDA. Al Casal de la Dona, 19.30 h.
SANTA SUSANNA
EXPERIMENTA. Fem un hotel
d’insectes. Biblioteca Vall d’Alfatà, 11 h.

MOSTRA DE DANSA
Sala Polivalent de la Fàbrica Llobet-Guri, 19 h.
PINEDA DE MAR
TEATRE: LA TIERRA Y YO. Lorca.
Espai Sindicat 19 h.
DIA 19
PALAFOLLS
CURTMETRATGE: LA FIESTA DE
LOS HUMANOIDES. Teatre de
Palafolls, 11.30 h.
CICLE MINIMAL. Una. Espai per
determinar. 18 h. Entrades disponibles al MiD.
CALELLA
IRONMAN 70.3 BARCELONA
2019. Platja Gran, 7 h.
TEATRE: LA VIUDA ALEGRE.
Sala Mozart, 18 h.
TEATRE: CROQUETES – TOT
ANIRÀ BÉ. Teatre Orfeó Calellenc, 18.30 h.
PINEDA DE MAR
60È APLEC DE SANT JAUME
Ermita Sant Jaume de Pineda.
Servei gratuït de bus, a les 9.30 h
parada a l’Església de Pineda i a
les 9.45 h a la Parròquia de Les
Creus. Hi haurà Missa, esmorzar i Audició de Sardanes i Dinar
Popular. Venda de tiquets a Cafeteria Can Comas, Bar de Mas
Rafart, Centre Cívic Poblenou,
Merceria Filigranas, Herbes Maresme, Carnisseria del barri del
Carme.
MISSA ROCIERA. Cantada per la
Coral de la Hermandad del Rocío.
Capella de les Creus, 10 h.

SANTA SUSANNA
CLUB DE LECTURA. Mitjans, per
a més de 8 anys. Biblioteca Vall
d’Alfatà, 17.30 h.
CALELLA
TALLER DE MEMÒRIA NIVELL I
Al local del c. Doctor Vivas, 152,
16 h.
DIA 14
TORDERA
CLUB DE LECTURA: ANYS LLUM
de James Salter. Biblioteca, 18.30 h.
SANTA SUSANNA
CONVERSA EN ANGLÈS. Biblioteca Vall d’Alfatà, 15.30 h.
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PINEDA DE MAR
TALLER: L’ALQUÍMIA DE LA CÀBALA, a càrrec de Francisca Sáez.
Local Canviem, 10 h.
TEATRE MUSICAL: LÍO EN EL
CONVENTO. A càrrec del Grup
Coreògrafs de l’Escola de Teatre
Artur Iscla. Venda d’entrades al
Bar Centre i una hora abans a la
guixeta del Centre Cultural. Sala
Gran del Centre Cultural i Recreatiu de Pineda, 19 h.
www.ccrpineda.com.
TEATRE. MONÒLEG CÒMIC:
Shirley Valentine. Auditori, 22 h.
Preu: 15€, venda d’entrades a
Can Comas de dilluns a divendres
de 9 h a 14 h o a la web:
http://auditoripineda.cat i en cas
que en quedin, 1 hora abans a
l’Auditori.
CONCERT. D’alumnes i professors de l’Escola Municipal de Música, Can Comas, 12 h.
DANSA CATALANA
Som i Serem, amb l’Esbart Dansaire de Rubí. Auditori, 18 h.
PETIT RESSONA’19
Sortida de la cercavila des de Plaça Nova, 16 h.
DIA 20
SANTA SUSANNA
EXPOSICIÓ: MENJA BÉ, TU HI
GUANYES
Fins al 3 de juny al vestíbul de la
Biblioteca Vall d’Alfatà.
PINEDA DE MAR
HORA DEL CONTE: EL MEU ARBRE. Biblioteca Serra i Moret, 18 h.
TEATRE: LA TIERRA Y YO. Lorca.
Espai Sindicat, 21 h.
DIA 21
PALAFOLLS
XERRADA. Sessió informativa
sobre els factors que agreugen la
migranya i com combatre-la. Al
Casal de la Dona, 18 h.
SANTA SUSANNA
CONVERSA EN ANGLÈS. A càrrec de Kim Wheeler. Biblioteca
Vall d’Alfatà, 15.30 h.
XERRADA: En Bru i la Mia es fan
grans. Biblioteca Vall d’Alfatà,
15.30 h.
DIA 22
PALAFOLLS
CAMINADA. Sortida des del Casal de la Dona, 9.15 h.

CONFERÈNCIA: Sota les cendres del volcà. Pompeia, Herculà, secrets amagats’. Casal l’Amistat, 18.30 h.

PINEDA DE MAR
TALLER: KOBIDO, MASSATGE
FACIAL JAPONÈS. Local Canviem, 10 h.

DIA 26
CALELLA
MARXA SOLIDÀRIA CONTRA
EL CÀNCER. Passeig de Manuel
Puigvert, 9 h.

PINEDA DE MAR
CONCERT: ¾ DE MÚSICA: LLIBRES AMB CORDES. De l’Escola Municipal de Música. Biblioteca Serra i Moret, 18 h.

XERRADA-PRESENTACIÓ: l’Alquímia de la Càbala. Local Canviem, 20 h.

MOMENTS DE FLORS. Diferents espais de la ciutat, durant
tot el dia.

MALGRAT DE MAR
CONTES per a infants fins a 3
anys. La granja no s’adorm. Biblioteca, 17.30 h.

JAZZ VERMUT: músics Toni Pujol (contrabaix), Juanma Morer
(bateria) i Ferran Morer (guitarra), artista convidat: Lucas Membrilla (saxo). A càrrec de l’Escola
Municipal de Música de Pineda de Mar. Activitat gratuïta, tot
fent una copa. Cafeteria Can Comas, 22 h.

DIA 23
SANTA SUSANNA
CONVERSA EN CATALÀ
Biblioteca Vall d’Alfatà, 15.30 h.

DIA 25
PALAFOLLS
HORA DEL CONTE
Biblioteca Enric Miralles, 12 h.

PINEDA DE MAR
TEATRE MUSICAL: LÍO EN EL
CONVENTO. A càrrec del Grup
Coreògrafs de l’Escola de Teatre
Artur Iscla. Venda d’entrades al
Bar Centre i una hora abans a la
guixeta del Centre Cultural. Sala
Gran del Centre Cultural i Recreatiu de Pineda, 18h.
www.ccrpineda.com.

CALELLA
XERRADA: EMPATIA: L’ART DE
POSAR-SE AL LLOC DE L’ALTRE.
Sala de Juntes de l’Hospital Sant
Jaume de Calella, 15.15 h.

FIRA 8h SALUDABLES
Tot el dia, a la plaça de Poppi.

CLUB DE LECTURA EN ANGLÈS.
Biblioteca Can Salvador de la Plaça, 19 h.

25 ANYS ESPLAI EL PAS
Tot el dia, a la plaça Vall d’Ax.

DANSA SUFI, centre Cívic Poblenou, 19.30 h.

PINEDA DE MAR
ACTIVITAT INTERCULTURAL
ARTÍSTICA, centre Cívic Poblenou, 17.30 h.
DIA 24
TORDERA
CURS D’EDICIÓ FOTOGRÀFICA NIVELL MIG. Emili Vendrell,
20.15 h.

XERRADA: Vence el miedo a
conduir con Wingwave. Biblioteca Enric Miralles, 19 h.

SANTA SUSANNA
HORA DEL CONTE. El secret de
la detectiva Klaus. A càrrec d’Engruna Teatre. Biblioteca Vall d’Alfatà, 18 h.

CALELLA
BALL PER LA GENT GRAN. Espai Mercat, 17 h.

CALELLA
TERTÚLIES EN CATALÀ amb el
llibre de violència, 10 h.

FESTIVAL DE SEVILLANES
Tot el matí a la plaça Mas Tit.

CINEMA AL TEATRE
Projecció de la pel·lícula Jean
François i el Sentit de la Vida.
Teatre de Palafolls, 18 h.
SANTA SUSANNA
EXPERIMENTA. L’alquímia dels
esmalts. Taller de ceràmica.
Biblioteca Vall d’Alfatà, 11 h.
CALELLA
TORNEIG DE FUTBOL-7
Per a infants amb paràlisi cerebral. Zona esportiva La Muntanyeta, 10 h.
TALLER INFANTIL. Biblioteca
Can Salvador de la Plaça, 11.30 h.
MOMENTS DE FLORS. Diferents
espais de la ciutat, 17 h.

DIA 27
PALAFOLLS
CLUB DE LECTURA. GRAN CABARET de David Grossman. Biblioteca Enric Miralles, 19 h.
SANTA SUSANNA
CLUB DE LECTURA
Petits. Biblioteca Vall d’Alfatà,
17.30h
DIA 28
SANTA SUSANNA
CONVERSA EN ANGLÈS
Biblioteca Vall d’Alfatà, 15.30 h.
XERRADA: LA SALUT DE LES
DONES. Biblioteca Vall d’Alfatà, 19 h.
CALELLA
JORNADA ESPORTIVA
Dels 200 anys de l’Escola Pia a
Calella. Zona esportiva La muntanyeta i l’Escola Pia, 9 h.
ESTADA DE LA FEDERACIÓ
ALEMANYA DE FUTBOL
Camp de Futbol de Mar, 14 h.
XERRADA INFORMATIVA:
La pèrdua d’un ésser estimat:
parlem-ne. Aula d’Educacio´Sanitària del CAP Calella, 16 h.

MEDITACIÓ
Local d’Oncolliga Calella, 17 h.
PINEDA DE MAR
DONACIÓ DE SANG
Espai Sara Llorens, 17 h.
DIA 29
CALELLA
CONFERÈNCIA: Realitat virtual.
Casal l’Amistat, 18.30 h.
PINEDA DE MAR
AVUI TERTÚLIA. Club de lectura per a gent gran, dirigit per Maria Matas. Es comentarà el llibre
Algo alrededor de tu cuello.
Biblioteca Serra i Moret, 17 h.
TRIDUO en honor a la Verge del
Rocío. Església Santa Maria, 20 h.
TROBADA DEL CLUB DE LECTURA. Biblioteca Serra i Moret,
20.30 h. Estarà dirigit per l’escriptor i filòleg Toni Sala.
MALGRAT DE MAR
CLUB DE LECTURA. Jardí a
l’Obaga. Biblioteca, 18.30 h.
DIA 30
SANTA SUSANNA
CLUB DE LECTURA D’ADULTS.
A càrrec de Mercè Pujadas, amb
la visita de l’autor Eduard Márquez. Biblioteca Vall d’Alfatà, 18 h.
CALELLA
TALLER DE MEMÒRIA per a la
gent gran. Biblioteca Can Salvador de la Plaça, 18 h.
CLUB DE LECTURA EN ANGLÈS.
Biblioteca Can Salvador de la Plaça, 19 h.
PINEDA DE MAR
TRIDUO en honor a la Verge del
Rocío. Església Santa Maria, 20 h.
DIA 31
PALAFOLLS
CURSA CONTRA LA FAM.
Impulsada per l’ONG Contra la
Fam. Escola Les Ferreries, 12.30 h.
SANTA SUSANNA
LA SUPERNIT DE TV3. Biblioteca Vall d’Alfatà, 19.30 h.
CALELLA
TERTÚLIES EN CATALÀ. Amb el
llibre ‘Acte de violència’ Biblioteca Can Salvador de la Plaça, 10 h.
TROBADES D’ÒPERA. Teatre
Orfeó Calellenc, 18.30 h.
PINEDA DE MAR
TALLER: SUDOKU I MOLT MÉS.
Local Canviem, 20 h.
TRIDUO en honor a la verge del
Rocío. Església Santa Maria, 20 h.
MALGRAT DE MAR
L’HORA DEL CONTE. Quan hi
havia gegants. Biblioteca, 18 h.
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Jornades de l’arròs 2019
LLORET DE MAR

Lloret és molt més que una
de les primeres destinacions turístiques; Europa. Ha estat un
poble mariner amb una història
feta per gent esforçada, des de
pescadors i terrassans a grans
armadors i indianos que van
anar a fer les amèriques. Tot
aquest passat ha deixat un pòsit d’històries i de vivències que
han donat forma al Lloret d’avui.
Acompanyant a aquesta història
hi ha el patrimoni gastronòmic. I
de tota la munió de plats que son
comuns a molts llocs del litoral,
n’hi ha un que és típicament lloretenc: l’arròs de l’art.
Aquest arròs condensa tota
la cuina popular marinera d’uns
homes i unes dones que treballaven de sol a sol per mantenir
l’economia familiar. Desprès de
La Tirada a l’Art, amb l’arròs, la
tomata, els alls i la ceba, vi rosat
i el peix que ells mateixos pescaven,(pegells, calamars i altres
peixos de roca) un dels “eixaugadors”(eixaugar vol dir, precisament, treure l’art de pesca,
la xarxa de l’aigua) cuinava a la

Arròs de l’art a Cala Canyelles. Foto M.A. Comas

platja mateix per a ell i per als
seus companys i per a tots els
qui en volien, un arròs olímpic.
Com diu l’Esteve Fàbregas: “Un
arròs de l’art a Canyelles era
un menjar dels déus que un no
oblidava mai més”.

Les Jornades Gastronòmiques de l’Arròs de Lloret son un
homenatge a l’esmentat “arròs de
l’art”i, alhora, pretenen donar a
conèixer l’excel·lent gastronomia
de qualitat dels restaurants i hotels del municipi. yy

Mes de la gamba
BLANES

Durant tot el mes de maig
Blanes acull la quarta edició de
les jornades gastronòmiques dedicades exclusivament a la gamba, una manera molt explícita de
reivindicar aquest producte com
a propi. Organitzades per l’Ajuntament de Blanes amb el suport
de la Confraria de Pescadors, per
tercer any consecutiu se celebren
durant un mes després que en la
primera edició es va començar

Gambes a la planxa. Foto Aj. Blanes

fent-les durant una quinzena.
Des de fa temps, hi ha una
còmplice i sana rivalitat entre
Blanes i Palamós, si bé es tracta
d’un mateix producte que no té
res a envejar l’un de l’altre. Les
gambes d’aquí es capturen al
Canó de Blanes, la vall més gran
que hi ha arreu del mar Mediterrani. La varietat de gamba vermella és un dels productes més
preuats d’aquesta demarcació.

En el cas de la Confraria de
Pescadors de Blanes, és amb
diferència, el que més beneficis
genera, el seu producte estrella.
La gamba vermella és una espècie demersal, nedadora, que
viu damunt els fons fangosos,
a grans fondàries, entre els 80 i
1.440 metres. Sovint s’apropa a
la costa pels recs o clots submarins i és aquí on s’aprofita per
capturar-la. yy
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Farmàcies de guàrdia

PUNTS DE DISTRIBUCIÓ DE LA MARINA
BLANES
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Divendres
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Maig
SUREDA CASAMOR
RAMON
TURON
MORELL
GUILLEM
GRIMA
ALTIMIR
CREIXELL
ADELL
PUJOL
OMS
BARTRINA
SUREDA CASAMOR
RAMON
TURON
MORELL
GUILLEM
GRIMA
ALTIMIR
CREIXELL
ADELL

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

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
FARMÀCIA ADELL
C. Anselm Clavé, 84
Tel. 972 331 656

Maig
E. TALLADA
MATEOS
CÀNOVES
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
S. MORERA
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
E. TALLADA
MATEOS
CÀNOVES

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

9.00

9.30

15.30 17.15 18.15 19.00

-

10.30 11.30 13.30
-

-

-

BARCELONA - LLORET DE MAR (Estació de bus)
8.45

9.45

11.15 13.15 14.15 15.15 16.15 17.15

18.30 19.15 20.30 21.15

-

-

-

-

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

9.15

9.30

10.00 14.30 17.00 19.00

14.00 17.30 19.00 21.00 23.00

-

BLANES (Estació) - BARCELONA (Aeroport del Prat)
3.30 5.00 6.00 6.45 8.00 9.15 9.30
13.15 14.15 15.45 17.00 19.00
BARCELONA (Aeroport del Prat) - BLANES (Estació)
10.15 11.15 12.15 13.15 15.15 16.15 17.15
18.00 20.15 22.15
GIRONA (Estació de bus) - LLORET DE MAR
7.15

9.00

19.15 21.15

11.15 13.15 14.45 15.15 17.15
-

-

-

-

-

20.30

-

-

DISSABTES , DIUMENGES I FESTIUS

DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS
8.30

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)

-

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 GUILLEM PUJOL BELMONTE (CAMPIÓ D’ESPANYA I D’EUROPA DE NATACIÓ)

“Nedo diàriament 16 km per aconseguir una
plaça als Jocs Olímpics de Tòquio”

Pujol té la mirada fixada en els mundials. Foto: A. Montaño

ALMUDENA MONTAÑO INDIA

Després de guanyar el campionat
d’Espanya de natació en aigües
obertes i classificar-se per la Copa
d’Europa, el blanenc Guillem Pujol Belmonte es prepara per obtenir una plaça per als Jocs Olímpics de Toquio 2020. És la il·lusió
de la seva vida, per això entrena
de valent cada dia per millorar
el seu temps i la seva força física.
Actualment segueix un entrenament personalitzat al Centre de
Natació Mataró dirigit per Sergi
García, expert en aigües obertes.
Guillem Pujol, que gaudeix d’una
beca esportiva de la Federació Espanyola, té 22 anys i compagina
la natació amb el Cicle Formatiu
d’Esports, després d’haver estudiat dos anys de Periodisme. L’any
passat a Sevilla es va proclamar
campió d’Espanya de Natació
en aigües obertes de 10 km absolut, fet que li va permetre anar
al Campionat d’Europa de 5 km
celebrat a Glasgow –l’agost del
2018-, on va quedar 12è i va obtenir la plaça per anar directament
a la Copa d’Europa de França,
classificatòria per al mundial. En
aigües obertes també ha aconseguit proclamar-se campió d’Europa –a Turquia- de la categoria
infantil. A la piscina, ha participat
en tres ocasions als campionats
europeus júnior: dos a Holanda i
un a Azerbaidjan, i als mundials
júnior per relleus en equips.
Quin és el teu proper objectiu?
Al llarg de tota la meva vida esportiva he volgut anar als Jocs
Olímpics de Tòquio. D’aquí a un

L’entrenament està dirigit per Sergi García. Foto: A. Montaño

mes participaré a la Copa d’Europa en aigües obertes, a França.
Si em classifico el primer o segon
espanyol, aniré als mundials de
Corea, al mes d’agost. Allà hauria de quedar entre els 11 primers
o entre els 11 millors de la repesca de l’any vinent i, llavors, ja podria nedar a Tòquio. Ara mateix
estic en el meu màxim nivell, estic molt preparat i crec que puc
aconseguir-ho. A més, seria molt
especial per a mi.
Per què seria tan especial?
Perquè soc un “friki” de la cultura japonesa. M’encanta el menjar
japonès, els samurais, el món
manga...Des de petit soc fan dels
dibuixos de Son Goku, Bola del
Drac i Pokamon.
Interessant. Com és el teu entrenament diari?
Entre setmana visc a Mataró i em
llevo a les 5.30 del matí. De 6 a 8
h entreno a la piscina i de 8.10 a
13.30h estudio un Cicle Formatiu
d’Esports a Mataró. Dino al Centre de Natació, on em fan una
dieta especial. De 15.30 a 18.30
torno a nedar i de 18.30 a 19.30
tinc entrenament al gimnàs: un
dia càrdio amb bici o córrer i la
resta circuits o peses. Aproximadament a les 22 h de la nit me’n
vaig a dormir.
Quants quilòmetres nedes a la
setmana?
Nedo diàriament 16km per aconseguir una plaça als Jocs Olímpics de Tòquio, amb un mínim
de 80 quilòmetres cada setmana.

Actualment, entreno per competir tant a piscina com en aigües
obertes, tot i que cada cop m’estic especialitzant més en aigües
obertes. De totes maneres, l’entrenament gairebé sempre el fem
a la piscina, al mar només durant
la primavera i l’estiu, i poques
hores.
Quin és el teu estil preferit?
La meva especialitat és la resistència: 200, 400, 800 i 1.500 lliures a crol.
Quan vas començar a nedar?
Als 2 o 3 anys. Com la majoria
de nens, la meva mare em va
apuntar a natació perquè aprengués a nedar. De petit el que a mi
m’agradava realment era el futbol i vaig estar al CD Blanes fins
als 12 anys.
Per què has canviat les competicions de piscina per les aigües
obertes?
Sempre he fet les dues modalitats. Però la primera competició
que vaig fer a la meva vida va ser
la travessia de la Palomera al Port
de Blanes, als 7 anys, i tinc molt
bon record. Em va marcar molt
perquè em va despertar les ganes
de competir. Després, vaig fer la
de Lloret i la de Tossa, on va guanyar el meu germà Ricard i el CN
Lloret el va fitxar per participar
als Campionats de Catalunya.
Com que sóc el germà petit, vaig
seguir-lo a la piscina de Lloret,
als 8 anys. Durant aquell temps
entrenava i feia totes les travessies de la Costa Brava, alguna de

Barcelona i de Tarragona.
Quan vas veure que t’hi volies
dedicar professionalment?
Als 14 anys, quan vaig assolir
un nivell bo de piscina, el Centre d’Alt Rendiment Esportiu
(CAR) es va fixar en mi i em va
becar. Vaig anar a viure al Centre
de Sant Cugat i vaig aconseguir
una millora espectacular. Vaig
guanyar la meva primera medalla al Campionat d’Europa de
400 lliures! Vaig continuar amb
el Campionat de Catalunya de
3.000 de piscina i em vaig classificar al Campionat d’Espanya de
5.000 m i al Campionat Europeu
d’aigües obertes, on vaig guanyar
la Copa d’Europa. Va ser una
sorpresa per a tothom, perquè jo
em preparava per a piscina. Vaig
estar becat pel CAR fins als 19
anys, quan vaig marxar i, des de
fa dos anys, estic al CN Mataró,
becat per la Federació Espanyola.
Quina és la teva millor marca?
Els 54’23”, que vaig aconseguir la
temporada passada al Campionat d’Espanya de llarga distància
a la piscina.
Segueixes una dieta estricta?
Menjo bastant sa, perquè és el
que m’han inculcat a casa i el
temps que vaig estar al CAR.
Bàsicament, menjo pasta, arròs,
verdures, peix o carn a la planxa
i fruita.
Has hagut de sacrificar moltes
coses per estar al màxim nivell
esportiu?
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El sacrifici més gran és no haver estat molt de temps amb
la família, però intento trobar
moments per estar amb ells. Estic molt agraït a la meva família
perquè m’ha permès intentar el
meu somni i ha fet tot el possible
per ajudar-me. Va ser molt dur
quan vaig marxar als 14 anys de
casa per anar a viure i entrenar
al CAR de Sant Cugat. La meva
mare no s’ho va prendre gaire
bé, perquè passava molt de temps
sense veure’ls; sobretot, els mesos de concentració. Vaig perdre
molts amics de la infància, però
n’he fet nous que s’assemblen
més a mi i practiquen esports.
Tens algun hobby?
Sí. Sempre que puc enredo als
amics o al meu germà per fer una
partida a qualsevol joc de taula.
M’encanta competir! Ja sigui als
escacs, al Catan o al Carcassonne, per exemple. Quan compro
un joc, passo tres o quatre mesos sense parar de jugar. Després
passem a un altre. El problema és
que tinc molt mal perdre, ha! ha!
ha! També m’agrada molt anar al
cine.
Què penses quan nedes?
La majoria de nedadors pensen
en cançons, però jo no. Quan
entreno, em fixo molt en la part
tècnica, perquè és el meu punt
feble. A les competicions intento
centrar-me en la prova i pensar
en records que em motiven, competicions que m’han anat bé i en
coses maques que he fet amb la
família i els amics. yy

