NÚMERO 75 | DESEMBRE 2019 | ANY VII | PUBLICACIÓ CONTROLADA PER PGD

20.000 EXEMPLARS GRATUÏTS

EDITADA PER

EDICIÓ BLANES - LLORET DE MAR

Bones festes
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PENSAMENT CRÍTIC - Pàg. 9

10è ANIVERSARI
Docus a la Fresca ha celebrat els seus
primers deu anys de vida amb una
gala on va retre homenatge a realitzadors, productors i mitjans de comunicació que han permès emetre més
de 70 documentals.

TURISME - Pàg. 16

TAXA TURÍSTICA
Lloret de Mar va ser el 2018 el segon municipi de Catalunya en recaptació per
taxa turística amb més de 3’3 MEUR.

Curses nadalenques

Pessebre monumental de Blanes. Foto Yoyo

L’equip humà que cada mes fa possible La Marina, us desitja bon Nadal i que l’any vinent es puguin complir tots els propòsits que aquest 2019 no s’han concretat. Un any més, el Nadal es presenta solidari: gran
recapte, Marató de TV3 i campanyes de recollida de joguines perquè encara hi ha molta gent que ho passa
malament entre nosaltres. Enguany destaca a Blanes el pessebre monumental dedicat al Vescomtat de Cabrera de 200 m2 ubicat a la plaça dels Dies Feiners. Més informació a les pàgines 2, 3 i 4.

Protecció de la Costa Brava

Agustí Serra, Secretari d'Hàbitat Urbà. Foto ACN

Urbanisme impedeix la construcció
de 15.037 habitatges al litoral de la
Costa Brava. La comissió, reunida
en sessió extraordinària, ha aprovat
inicialment el nou pla director que
fixa quines urbanitzacions no poden tirar endavant, quines cal modificar o, finalment, quines es permeten. La comissió d’urbanisme va
aprovar dues moratòries de noves
llicències d’obra i instruments de
planejament per evitar que es pogués urbanitzar mentre s’analitzava
el territori. Pàg. 17

Cursa de Nadal 2018 de Lloret. Foto M.A. Comas

Els bons esportistes surten a córrer faci fred o calor. Aquests dies de vacances per a molts, hi ha diverses opcions. El mes de novembre, ja es
va fer la Passafred de Blanes (pàgina 24). El dia 22 d’aquest desembre
les pistes d’atletisme de Lloret de Mar acolliran una nova edició de la ja
tradicional Cursa de Nadal a benefici d'Aspronis. Blanes tancarà el mes
de desembre (dia 31) amb la II Sant Silvestre; i ja el mes de gener (dia
12), també a Blanes, hi haurà la no menys tradicional, Mar i Murtra.
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Bon Nadal i millor 2020

L’editorial
Primers pressupostos

BLANES / LLORET DE MAR

Els ajuntaments sorgits de les eleccions del maig passat afronten
aquests dies la negociació i aprovació dels primers pressupostos
del mandat. No té res a veure, si el govern és majoritari –fàcil- o ho
fa en minoria –complicat o molt complicat-.
Actualment bona part dels diners d’un pressupost ja tenen un objectiu clar: pagar el personal, els serveis o els crèdits, entre d’altres.
Per tant, només cal demanar que el poc que quedi per a inversions,
es distribueixi de la millor manera possible.
Ara fa unes setmanes ja es va complir el primer tràmit: l’aprovació de les ordenances fiscals i preus públics. Com marca ‘la guia
del bon polític’, si s’han d’incrementar impostos, que sigui el primer o segon any. No veureu ningú que els apugi a pocs mesos
d’unes eleccions!
L’IBI, conegut popularment com a contribució, ha estat un dels
que més ha pujat, llevat de comptades excepcions. Paral·lelament,
s’han anunciat subvencions i descomptes per a les persones que tenen menys recursos.
A partir d’aquí, es presenta el gran repte. Tothom rebrà la informació de quins requisits s’han de complir per optar a la rebaixa? I un
cop rebuda, serà fàcil fer els tràmits per aconseguir-la? yy
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Els veïns i veïnes de Lloret de
Mar i Blanes ja fa dies que veuen
que s’acosta el Nadal, unes festes
familiars, tradicionals, religioses,
comercials...
Es pot dir que el tret de sortida
que fa uns anys era la Loteria Nacional (22-D), s’ha avançat unes
setmanes. El Black Friday –una
promoció comercial arribada dels
Estats Units– ho va ser un temps,
però ara el Divendres Negre –nom
en català de la jornada-, a molts
establiments –especialment a les
grans superficies- ja es viu molts
dies abans i els establiments ja viuen de ple l’ambient nadalenc.
Una altra de les dates claus,
aquesta sí, molt més nostra i tradicional gira al voltant del pont de
la Puríssima, quan s’encenen els
llums de Nadal i s’inauguren els
pessebres; enguany amb una especial atenció al pessebre monumental de Blanes (veure pàgina 3).
Als dos municipis, igual que a
la resta del país, no cal oblidar la
solidaritat amb les malalties minoritàries de la Marató de TV3
(dia 15) o la recollida de joguines
que cada desembre fa la Creu Roja
Blanes-Lloret-Tossa amb el lema
“Cap nen sense joguina”.
A Lloret de Mar, entre els actes previstos per aquest dies, hi ha
la tradicional Fira dels Sants Metges, un taller d’embolicar regals, la
Cursa de Nadal, els Pastorets del
Casal de l’Obrera, l’exposició de
diorames o el pessebre vivent.

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

A Blanes, a més de l’obligada
visita al pessebre, dedicat al Vescomtat de Cabrera, que enguany
s’ha fet a la plaça dels Dies Feiners,

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

hi ha previst entre d’altres.“Tornem a casa XXL” de l’Esbart Ruyra, diverses cantades de nadales, la
cercavila del Tió, i el Caga Tió, a
càrrec de l’Esbart Ruyra, una missa d’Angelis amb el Cor de Cambra Sota Palau amb motiu dels 700
anys de la Parròquia, Els Pastorets,
màgia, espectacles musicals i la II

Sant Silvestre (consultar dates i
horaris a l’agenda de la pàgina 26).
La traca final als dos municipis
la protagonitzarà l’arribada dels
Tres Reis de l’Orient el 5 de gener
a la tarda-vespre.
Molt bones festes! yy

Vols rebre La Marina al teu
dispositiu i sense descàrregues?

ESCANEJA EL CODI
i deixa les teves dades

Servitaxi Lloret

Terminal d‘Autobusos:

Transports Pujol
Barcelona Bus

972 337 842
972 350 487

ITV

972 353 133
972 33 17 18

676 45 25 45

972 372 943
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Pessebre monumental a Blanes sobre el
Vescomtat de Cabrera
BLANES

El pessebre d’enguany està ubicat a la plaça dels Dies Feiners i no
al passeig de Dintre com és habitual i té una superfície de 200 m2,
espai quatre vegades superior al
que ocupa habitualment.

«El pessebre està ubicat a
la plaça dels Dies Feiners
i no al passeig de Dintre
com és habitual»
Forma part de la commemoració dels 700 anys de la Parròquia de Santa Maria de Blanes. La
Parròquia va néixer a redors de
l’antic castell palau dels Vescomtes
de Cabrera, el conjunt arquitectònic més important que conserva
Blanes del seu passat medieval. El
pessebre monumental de Blanes
inclou una reproducció de l’aspecte original d’aquest edifici, una
edificació que no s’havia vist mai
en forma de maqueta tan grossa.
Des que es va instaurar la tradició
de fer el pessebre, el seu objectiu
ha estat representar o recuperar
fets històrics i llocs caracterís-

tics del municipi. Aquest 2019 la
coincidència amb la commemoració dels 700 anys de la Parròquia Santa Maria va fer molt fàcil
triar a què es podria dedicar el
muntatge nadalenc.
Des de fa 27 anys el disseny és
de l’Agrupació Pessebrista de Blanes, i els darrers 7 anys participen
activament un centenar d’alumnes
de l’Institut Serrallarga, una suma
intergeneracional que fa que l’experiència sigui encara més enriquidora. Ho realitzen alumnes de
CFGS de Màrqueting i Publicitat,
del FIAP de pintura i alumnes
d’ESO de l’Aula Oberta. El coordinador que aglutina i fa de nexe
entre els dos col·lectius ha estat
Rafa Guzmán.

«Des de fa 27 anys el
disseny és de l’Agrupació
Pessebrista de Blanes, i els
darrers 7 anys participen
activament un centenar
d’alumnes de l’Institut
Serrallarga»

VESCOMTAT DE CABRERA
El Vescomtat de Cabrera fou
una de les senyories feudals més
importants de Catalunya des del
segle XI fins al segle XIX i s’estenia per la major part de l’actual
comarca de la Selva i per algunes
àrees del Maresme, el Vallès Oriental i Osona. Al llarg de molts
segles va funcionar com un autèntic estat, amb la seva pròpia
administració, fiscalitat i fins i tot
el seu propi exèrcit.
A l’hora d’anar a buscar referents del Vescomtat de Cabrera
per incloure al pessebre, s’han
reproduït a petita escala diversos
edificis localitzats arreu de la Selva. Un dels més representatius,
en aquest cas cedit pel Patronat
del Vescomtat, és el castell de
Montsoriu, una construcció datada entre els segles X i XV. Durant
aquest període va reedificar-se
per adaptar-se a les diferents necessitats estratègiques i defensives i va acabar convertint-se en
el palau gòtic de residència dels
Vescomtes de Cabrera.

El pessebre fa un recorregut per la Selva dels Cabrera. Foto Yoyo

Altres construccions són
el castell i el poble d’Hostalric,
l’Església de Breda, així com elements arquitectònics de Blanes
que també testimonien la petjada
del Vescomtat. Un d’ells és la font
gòtica que es conserva al carrer
Ample, al bell mig del centre de
la vila on comença la Costa Brava. S’hi reprodueix a la seva part

- Medicina general
- Pediatría
- Enfermería
- Ginecología
- Oftalmología
- Dermatología y
venereología
- Traumatología

TODO DESDE EL
PRIMER DÍA

22,50€

· Cobertura

dental básica

toda la familia

FAMEDIC PLUS

· Traumatismo

al mes

by

El pessebre monumental també inclou la reproducció de les
voltes del carrer Ample, que hi ha
al costat de la font gòtica, on hi ha
la fornícula que guarda les imatges dels copatrons de Blanes, Sant
Bonós i Sant Maximià. yy

· Especialidades

Con este seguro
ahorrarás listas de
espera de la Seguridad
Social sin límites de edad.

Centros de referencia:

frontal, la més representativa,
l’escut dels Cabrera.

dental grave

TENEMOS OT RAS OPCIONES CON COBERTURA COMPLETA:

C. Jaume Ferrer, 12 - 17300 Blanes · Tel. 972 336 708 - 606 174 741 -

663 839 649 ·

·

4 LA MARINA

DESEMBRE DE 2019

Cap nen sense
joguina
BLANES / LLORET / TOSSA DE MAR

La Creu Roja ha posat en marxa una nova campanya de recollida de joguines per evitar que el dia
6 de gener hi hagi nens i nenes que
es quedin sense regals.
L’’Area de Joventut de l’entitat
és l’encarregada d’organitzar actes
i campanyes per recollir joguines o
diners. Les joguines han de ser noves, no sexistes ni bèl·liques. El dia
17, per exemple, al Teatre de Blanes,
hi ha prevista una nit de monòlegs
Val a dir que la Creu Roja rep
les peticions a través d’Acció Social

dels ajuntaments, que s’encarreguen
de centralitzar les peticions. A partir d’aquí, es confeccionen els llistats
amb les edats dels nens i nenes, adequant-se els lots a aquests i altres paràmetres que se’ls informa. A banda
de les donacions que es reben, amb
els diners que es recullen es compren
les joguines que fan falta. Un cop es
fa la recollida del material, es confeccionen els diferents lots personalitzats per a cada família i es reparteixen abans del dia 5. Els dos darrers
anys s’han donat números per evitar
aglomeracions a l’hora d’anar a buscar els regals, un mínim de tres per
nen de 0 a 12 anys d’edat. yy

Taller de maquillatge de la Creu Roja. Foto Arxiu La Marina

“Més de 400.000
quilos de gràcies”

El cap de setmana més
solidari de l’any
CATALUNYA

Entitats, escoles, particulars de
Blanes i Lloret de Mar fa dies que
es mobilitzen per a la Marató de
TV3. La jornada central serà el dia
15, però el dia 1 ja es va posar a la
venda el 15è disc de la Marató i ja fa
dies que es fan activitats per a recollir diners i fomentar la investigació.
La Marató de TV3 canviarà
enguany el plató tradicional de les
instal·lacions de la televisió a Sant
Joan Despí per escenaris a Olot,
Tàrrega, Reus i Barcelona.
El tema per a l'edició del 2019
són les malalties minoritàries i el
conductor de l'espai serà l'actor
Quim Masferrer, que encapçalarà
un equip itinerant que recorrerà
Catalunya durant tot el dia. Com
ja és habitual, la Marató mantindrà les seus telefòniques a Lleida,
Tarragona, Girona i Barcelona i
connectarà en directe amb activitats que tindran lloc arreu de
Catalunya.

«La Marató 2019 es
dedica a les malalties
minoritàries»
El programa mantindrà la durada de més de 15 hores de programació ininterrompuda en directe, però aquest cop produïdes
en diferents centres neuràlgics.
Olot encapçalarà l'eix temàtic esportiu, Tàrrega el cultural i artístic i Reus el mèdic i científic.
MALALTIES MINORITÀRIES
Es considera malaltia minoritària la que afecta un màxim
de 5 persones de cada 10.000.
N'hi ha descrites 7.000 de diferents i es calcula que afecten
entre 300.000 i 400.000 persones
a Catalunya. El grau d'afectació
és divers, si bé acostumen a ser
greus, cròniques, progressives
i discapacitants. Un 80% són
d'origen genètic i totes tenen en

Gran recapte 2019. Foto ACN
COMARQUES DE GIRONA

Segons un comunicat del Banc
dels Aliments: "Tots plegats ho
hem tornat a aconseguir. Un any
més hem fet del Gran Recapte un
èxit. Deixeu-nos donar-vos les
gràcies a totes les persones que
heu fet possible superar els quatre-cents mil de quilos d’aliments
aquests passats 22 i 23 de novembre. Gràcies, tant a les persones
que heu fet voluntariat, com aquelles que heu donat aliments.
Estem realitzant la feina de
classificació de les donacions i a
la vegada s’ha iniciat la distribu-

Logo de la Marató 2019

comú la dificultat en el diagnòstic, la inexistència en molts casos
de tractaments eficients i un elevat impacte social i familiar.
15 MEUR EL 2018
La Marató ha impulsat 43 projectes sobre el càncer en la inversió anual en recerca més gran de
la seva història. Els fons recaptats
en l'edició 2018, 15 milions d'euros, finançaran 96 equips líders en
la investigació d'aquesta malaltia.
S'intentaran obtenir eines noves
de prevenció i de diagnòstic, així
com tractaments més eficients
per augmentar la qualitat i l'esperança de vida de les persones que
la pateixen. Els 96 equips premiats han recollit els guardons en un
acte que s'ha celebrat a l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la
Salut de Catalunya.
Meritxell Budó, consellera de
la Presidència de la Generalitat,
ha encoratjat els investigadors a
no defallir per continuar mostrant avenços en la recerca.
Alba Vergés, consellera de
Salut, ha destacat que la Marató
"ha sabut explicar que la recerca
és cabdal per aquest país i forma
part de la construcció i del futur
de la societat".

ció dels aliments per part de les
diferents entitats socials col·laboradores i aquestes a totes les persones beneficiàries.
Ah!, recordeu que el Gran
Recapte segueix obert al Gran
Recapte Online, on seguim recollint donacions econòmiques. Un
paper molt important han tingut
en aquest Gran Recapte la participació dels alumnes de les escoles de les nostres comarques, tant
en la tasca en els diferents punts
de recollida com en la classificació dels aliments recollits en el
nostre magatzem”. yy

Dansa per a la Marató de Blanes. Foto Aj. Blanes

Per la seva banda, Núria Llorach, vicepresidenta de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals i del Patronat de la
Fundació la Marató de TV3, ha
qualificat els 15 milions recaptats
de "xifra històrica" i d'"oxigen" per
a la recerca del càncer.
Els 96 equips premiats treballaran durant els pròxims tres
anys per trobar més respostes al
càncer, una malaltia que, malgrat
els grans avenços fets en els últims
anys, continua tenint una incidència molt alta: un de cada dos
homes i una de cada tres dones en
tindran al llarg de la seva vida.

«En 27 anys de trajectòria,
La Marató de TV3 ha
impulsat 872 projectes de
recerca»
Els 43 projectes premiats,
d'acord amb la decisió del Patronat i a proposta de la Comissió
Assessora Científica, són els que
han resultat més ben valorats dels
192 candidats presentats a la convocatòria d'ajudes.
En 27 anys de trajectòria, la Marató de TV3 ha impulsat 872 projectes de recerca, en els quals han
intervingut 8.000 investigadors. yy
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Agenda Llatinoamericana 2020
SELVA - MARESME

Aquests dies es presenta a la
Selva i el Maresme l’Agenda Llatinoamericana 2020.
L’Agenda porta per títol: Tsunami 4.0 a la vista! La revolució
digital que ve i és una iniciativa
que té tres finalitats: ser una eina
educativa, esdevenir una font
d’informació i servir com a dietari. Actualment s’edita en 14 països i es publica en cinc llengües
diferents (català, castellà, anglès,
francès i portuguès). Cada any
l’encapçala un lema diferent i en
aquesta ocasió la revolució digital que està en plena eclosió centra l’eix central de l’eina de treball
que és en realitat l’agenda.

Tal com s’explica a la mateixa
agenda, és un avís a navegants
que s’acosta un tsunami, una
mena de tempesta que sorgeix
per ella mateixa de l’oceà que
s’ha anat carregant perillosament
d’energia. Són moltes forces confluint que han trobat una via de
sortida i sembla ser que ja no serà
possible aturar-les. La Revolució
4.0 no és totalment desconeguda,
sinó que més aviat és una convergència múltiple, creixent de ciències i tecnologies més aplicades.
Davant aquest fet, hi ha qui
ho veu de manera negativa, com
un nou atac colonial d’Occident.
Una degradació més gran de la
raça humana extraviada per la

tecnologia i el cientifisme, donant sempre la culpa a la tecnologia. En canvi d’altres –sobretot
molts joves- s’enlluernen amb la
tecnologia, queden absorbits per
les seves xarxes socials, captius
dins d’un laberint del que és difícil sortir-se’n.
En aquest sentit, en l’editorial
de benvinguda de l’agenda –signat per Josep Maria Vigil i Pere
Casaldàliga- s’advoca perquè la
solució està en adonar-se que és
l’hora de l’acció coordinada, del
sentit crític i de possibilitats tecnològiques que fins ara només
s’havien imaginat: “Creiem que
no es tracta de només defensar-se contra la tecnologia, sinó

Portada de l'agenda

d’anar al seu abordatge, pujar-hi
a sobre, fins on cadascú pugui
i des de dins trobar aliats i xar-

xes per crear allò que només per
dins serà possible inventar: la
nova societat”. yy

Muekka parla del bullying al
Teatre de Lloret
LLORET DE MAR

Corset Teatre parla del bullying
a la seva nova obra de teatre. S’ha
estrenat aquest desembre al Teatre
Municipal de Lloret.
El títol de l’obra, No t’ho callis.
Explica la història de la Camila,
una noia que, farta de la violència del seu entorn i aferrant-se al
silenci, procura trobar les seves
pròpies respostes.
L’obra pretén fer prendre consciència de les conseqüències que
aquest tipus de conductes poden
tenir per a tots els qui les duen a
terme i els qui les pateixen. Un cop

Programa de l'obra de Corset Teatre

finalitzada la representació, es va
fer un col·loqui amb els assistents.
L’espectacle és l’inici d’una sèrie d’activitats que està portant a
terme l’entitat cultural de Lloret de
Mar, Muekka, sota el lema: Muekka contra el bullying. El projecte
compta amb el suport del Teatre de
Lloret i s’han programat diverses
activitats fins al mes de febrer. El
cicle es tancarà el 14 de febrer de
2020 amb l’obra de teatre “El pequeño poni” una adaptació del llibre de Paco Bezerra produïda per
la Sala Flyhard, dirigida per Mercè
Vila Godoy i protagonitzada per
Glòria Sirvent i Sergio Matamala

que tracta la història d’en Luismi,
un nen de deu anys i gairebé sempre va a l'escola amb la seva motxilla de My Little Pony. Diu que és un
talismà per a ell, que li porta sort i
que el protegeix, però, un dia, el director de l'escola li prohibeix l'entrada al centre si continua portant
aquella motxilla. L'obra està inspirada en fets reals.
El regidor del Teatre de Lloret,
Albert Robert i el director de l’obra
de teatre No t’ho callis, Enzo Poblete, han posat en valor el fet que el
teatre pugui representar una problemàtica real i que parlant-ne s’intenti
ajudar a les persones afectades. yy

5a edició de Nadal al Museu, de la Xarxa de
Museus de les Comarques de Girona
LLORET DE MAR

Després de l’èxit de les passades edicions els 26 museus que
integren la Xarxa de Museus de les
Comarques de Girona s’uneixen de
nou sota el lema Aquest Nadal, els
museus de les comarques de Girona han preparat una aventura
molt especial per a tu! per motivar
les visites de públic familiar durant
les festes nadalenques. Els museus
són de temàtiques variades com
la història, el cinema, el joc, l’artesania, l’arqueologia, l’etnologia,
el medi natural, el mar, la tecnologia, l’art. Ofereixen la possibilitat
de passar-s’ho bé i descobrir tot el
patrimoni que hi ha a cada museu.

La nova edició de Nadal al
Museu arriba amb dues novetats
importants. La primera, és la
presentació d’un nou personatge
que és la imatge de les activitats
familiars de la Xarxa. Aquest
nou personatge creat per la jove
il·lustradora Xènia Ferrer, és un
extraterrestre que aterra a terres
gironines i no sap on és, ni com
és la gent que hi viu. Així que decideix visitar-ne els museus per
descobrir les costums, les tradicions, el passat dels que habiten
el territori.
Com en les anteriors edicions,
també s’ha treballat en la creació

d’una activitat conjunta que tindrà lloc a tots els 26 museus. Enguany els nens i nenes tindran el
repte de descobrir les pistes que
el nou visitant ha deixat preparades als museus. A través del joc
de pistes encadenades, els més
petits podran aprendre del patrimoni cultural de cada museu.
Una bona oportunitat per descobrir amb família els museus de les
comarques de Girona.
El Museu del Mar de Lloret és
un dels que participa a la campanya que es fa entre el 6 de desembre 2019 al 7 de gener de 2020. yy

Nadal al Museu. Arxiu Aj. Lloret
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Excavació arqueològica als Padrets
És una de les poques ciutats romanes que queden per descobrir al país
BLANES

Un dels projectes en què treballa l’Ajuntament de Blanes és poder recuperar un dels tresors que
–mai millor dit- romanen ocults
a la mirada i encara està per descobrir en tota la seva extensió. Es
tracta del jaciment romà dels Padrets, que amaga vestigis de l’època romana, més concretament del
període situat entre l’any 75 abans
de Crist i l’any 50 després de Crist.

«Els Padrets amaguen
vestigis de l’època romana,
més concretament del
període situat entre l’any
75 abans de Crist i l’any 50
després de Crist»
La penya dels Padrets –situada al barri de Sa Massanedaconté un jaciment arqueològic
d’època romana que equivaldria
a l’antiga ciutat romana Blanda.
La seva singularitat rau en què és
una de les poques ciutats romanes que encara estan per descobrir i estudiar d'arreu del litoral
català. Conscients d’aquesta importància, l’Ajuntament de Blanes

ha posat fil a l’agulla amb els primers treballs preliminars.
Val a dir que aquesta excavació serà la més ambiciosa que
s’haurà fet en relació als vestigis
que hi ha en aquest jaciment.
Als anys 70 es van realitzar uns
treballs que van apuntar sobre
l’evidència clara de restes sobre
el terreny. Tot i que llavors no
es va efectuar d’una manera exhaustiva, fa 50 anys ja van sortir
a la llum diverses cases romanes
disposades de manera perpendicular al terreny.
Segons el director de l’Arxiu
Municipal de Blanes, Toni Reyes,
les restes que es van descobrir
llavors podrien ser coetànies de
les dues altres ciutats que tenen
destacats jaciments del principi de l’època romana. Són Iluro
(Mataró) i Bétulo (Badalona), tot
i que a priori la ciutat de Blanda
(Blanes), en la seva totalitat, es
creu que presentarà un perímetre inferior.
TREBALLS PRELIMINARS
El primer pas del projecte,

que inclou també l’estabilització del talús dels Padrets, s’ha
programat perquè es faci aquest
desembre. S’efectua una primera
excavació amb l’objectiu de poder
delimitar l’abast del jaciment sobre el terreny i així avaluar tant la
superfície que ocupa a la penya,
com la importància per poder
elaborar el projecte d’excavació
global més detallat.

de la Selva, Caldes de Malavella
(Aquae Voconiae).

ció de les restes com l’estabilització del talús dels Padrets.

Els treballs serviran per poder elaborar un informe i una
memòria d’execució per fer l’excavació a fons posterior. Forma
part del projecte genèric que inclou tant l’excavació i museïtza-

El diumenge 1 de desembre
es va organitzar una jornada de
neteja amb un grup de voluntaris i voluntàries amb l’objectiu de
preparar el terreny i facilitar les
excavacions. yy

«Els treballs previs
serviran per poder
elaborar un informe i
una memòria d’execució
per fer l’excavació a fons
posterior»
Per a l’elaboració d’aquest primer estudi preliminar es compta
amb experts de l’empresa Atri,
Cultura i Patrimoni. L’import
serà d’uns 4.500 €. És una empresa selvatana comandada per
l’arqueòleg Joan Llinàs i Pol, un
dels tècnics que coneix millor el
període de l’antiguitat a la nostra comarca. Prova d’això és que
ha estat el director de diverses
excavacions a l’altra ciutat romana important de la comarca

Neteja dels Padrets. Foto Yoyo
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Encara hi ha indrets verges que cal protegir
BLANES

L’investigador del CEAB-CSIC,
Quique Ballesteros ha presentat,
coincidint amb la 24a Setmana
de la Ciència un nou projecte de
Pristine Seas de National Geographic. Es tracta d’aconseguir que els
governs dediquin diners i esforços
per mantenir les zones verges que
encara hi ha repartides pel món.
L’any passat ho va fer sobre
l’expedició al cap de Forns i en
aquesta ocasió sobre el projecte
a l’illa de Malpelo, on també va
participar-hi formant part d’un
equip internacional.
Enric, que ens pots explicar de
Malpelo?
És una illa del Pacífic a uns 500
quilòmetres de Colòmbia, clau per

a l’orientació dels taurons d’aquella
zona de l’oceà. L’objectiu és que no
s’hi pugui pescar ni es permeti cap
altra activitat directa.
De cada projecte, què féu?
En primer lloc un estudi, per tenir
totes les dades del seu estat. Després, una pel·lícula per difondre el
projecte com hem fet en aquesta
Setmana de la Ciència.
Com heu treballat a Malpelo?
L’equip del Pristine Seas es va unir
al de la Fundació Malpelo de Sandra Bessudo per fer aquesta expedició a l’illa, que forma part del
Patrimoni Mundial de la UNESCO
i estudiar els importants ecosistemes marins encara intactes que hi
ha en aquesta àrea. L’expedició ha
estat la investigació més completa

que s’ha realitzat fins ara a la remota illa colombiana.
Quantes persones hi vàreu participar?
La vam dur a terme un equip de
17 membres. Fins ara el projecte
Pristine Seas, que porta 10 anys de
trajectòria, ja ha pogut protegir 25
reserves marines i més de 5 milions de km2 protegits de la pesca.
És a dir, la superfície que ocupa la
Península Ibèrica multiplicada per
10. L’illa de Malpelo, conjuntament
amb les illes Galápagos i l’illa del
Coco, són els tres referents per als
taurons martell, que ja s’han aconseguit protegir.
I els projectes de futur?
Ara, la lluita està centrada en què
els respectius governs de les tres

Enric Ballesteros a la Sala de Plens. Foto Yoyo

illes –Colòmbia, Costa Rica i
Equador- protegeixin igualment
les rutes que les uneixen, ja que
aquí és on els pescadors desaprensius aprofiten per fer captures. Es

tractaria de trobar els mecanismes
de protecció internacional necessaris perquè aquests corredors biològics marins estiguin guarits de la
sobrexplotació. yy

Marimurtra
BLANES

El Jardí Botànic Marimurtra de
Blanes s’ha afegit un any més a la
Setmana de la Ciència, que s’ha celebrat aquest passat mes de novembre. Es van programar dues visites
guiades ”El Rebost del Marimurtra” (dies 9 i 10) i una Jornada Científica anomenada “Marimurtra
+ científic”(dia 16). També aquest
novembre, en aquest cas en el marc
del programa Som Cultura, s’ha
celebrat la jornada “Vermut amb
Faust” (dia 17).

Visita guiada. Foto Marimurtra

PASSATEMPS

Jornada científica. Foto Yoyo

Organitzat pel Club de Cultura
i Identitat del Patronat de Turisme
Costa Brava Girona, Som Cultura
pretén estimular l’interès i el consum cultural tant dels habitants locals com dels visitants. yy
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Pensament crític a Blanes
Gala de commemoració dels 10 anys de Docus a la Fresca

La seva imatge va commocionar el
món i molts van descobrir la gravetat d’un problema que hi havia
i encara existeix malgrat els esforços de moltes ONG que intenten
treballar a la zona amb molts obstacles i poques facilitats de la comunitat internacional.

LA CRÒNICA - JOAN FERRER

Els Docus a la Fresca de Blanes
han celebrat el seu desè aniversari.
Es tracta d’un projecte de la Focal
que es va posar en marxa per donar visibilitat a documentals i temes que normalment no ocupen
les portades dels grans mitjans de
televisió ni premsa escrita. Al llarg
de la 70a de projeccions que s’han
fet, també hi ha hagut una notable
aportació de temes locals.

La segona part de la gala va
quedar centrada en fer un reconeixement públic a les ONG, documentalistes i mitjans de comunicació que han fet possible aquest
projecte, introduït per les paraules
del president de l’Associació Cultural la Focal, Fran Montero i l’alcalde de Blanes, Àngel Canosa.

«En una dècada s’han
projectat 72 documentals»
Els Docus a la Fresca han estat
9 edicions, els divendres d’agost a
la plaça Verge Maria, a vegades
amb convidats de molt alt nivell,
realitzadors, productors o el que
encara és més important, els mateixos protagonistes de les històries que s’explicaven. El Docus a
la Fresca sempre han anat acompanyats d’una xerrada-col·loqui
que ha permès aprofundir en el
tema. Aquest any, de manera excepcional, hi ha hagut el doble de
projeccions i s’han fet els mesos de
setembre i octubre. Aquest novembre hi ha hagut una gala especial de
commemoració i agraïment a tot-

Recreació de l'arribada d'immigrants per mar. Foto Javier Calvete

hom que ho ha fet possible: ONG,
documentalistes i periodistes.
DESÈ ANIVERSARI
La gala de commemoració
dels 10 anys va tenir moments
molt emotius i d’altres que transportaven al passat.
La primera part es va encetar
amb la projecció del que es pot considerar el primer documental de la
història del cinema gravat pels germans Lumière. Com anys enrere

–al tractar-se de cinema mut- hi va
haver acompanyament musical amb
l’exalcalde i actual regidor, el músic i
compositor, Mario Ros.
Tot seguit es va fer un repàs als
10 anys de Docus a la Fresca amb
un recull d’imatges d’algunes de les
pel·lícules documentals més representatives del total de 72 que s’han
projectat durant aquesta dècada.
El tercer bloc va fer un viatge a la
memòria col·lectiva televisiva, repassant alguns dels programes documentals de la segona meitat del

segle XX i principis del XXI.
Aquest bloc va enllaçar amb una
impactant performance on diversos
figurants i voluntaris van recrear
una escena que hem vist a través de
la televisió, els nostres telèfons mòbils i les xarxes socials en tantes ocasions. L’escenari del Teatre de Blanes
es va transformar en una platja del
mar Mediterrani on un grup de refugiats arribaven més morts que viu,
i eren atesos per una ONG. També
es va recordar al petit Alan que va
morir en una platja del Mediterrani.

«Docus a la Fresca, excepte
aquest any, sempre s’han
fet els divendres d’agost»
La cirereta del pastís per a una
vetllada farcida d’emocions i records
la va posar una darrera performance a càrrec del Grup de Teatre El
Mirall, que van fer una efectista recreació de la pel·lícula The Wall del
britànic Alan Parker, amb la incomparable música dels Pink Floyd.
Continuarà... yy
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Dia internacional per a l’eliminació de la violència
envers les dones
BLANES

Blanes és una de les viles que,
des de fa molt temps, va tenir
clar que calia lluitar per contribuir a l’erradicació d’una de
les xacres socials més arrelades
a l’imaginari col·lectiu: la violència masclista. És un dels primers municipis on es va posar en
marxa el SIAD, el Servei d’Informació i Atenció a les Dones i
on es va impulsar el protocol de
prevenció, detecció i intervenció
de la violència masclista.
Un dels esdeveniments que
mai no falten a la seva cita anual,
coincidint amb les dates properes al 25-N, és l’acte institucio-

nal de l’Ajuntament de Blanes,
organitzat conjuntament amb la
Plataforma de Dones de Blanes,
que se celebra davant l’edifici
consistorial. Enguany s’ha fet el
diumenge 24 de novembre.
Des de les 12 del migdia i fins
a les 2 de la tarda hi va haver instal·lada una carpa informativa.
A la 1 del migdia es va fer una
concentració que culminà amb
la lectura de manifestos, comptant amb la col·laboració de l’actriu blanenca Maria Sola. També es va poder seguir el recital
de música i poesia ‘Tres voltes
rebel’, que també es va programar a als Padrets.

ALTRES ACTES
L’Àrea de Joventut ha organitzat un taller d’autodefensa feminista i l’Àrea d’Acció Social, Igualtat i Nova Ciutadania va penjar
diverses banderoles als fanals
amb frases feministes i missatges
contra la violència masclista.
Dones Artesanes de Blanes va
fer el taller de mandales ‘Teixim
en Lila’ i l’acte poètic ‘Mandales
per la pau’.
L’Associació Col·lectiu Dona
Terra ha programat dues activitats per aquest desembre. El diumenge 15, al matí, es farà el conte

Lectura del manifest. Foto Aj. Blanes

amb cançons Dona sense mans al
Casal Cívic Benet Ribas de la plaça d’Espanya i a la tarda, el taller

per a dones ‘La meva pròpia veu’,
a la seu de Dona Terra, carrer de
l’Or 2, bis. yy

Performance a càrrec de la
Caravana de les Arts i entrega
de premis del concurs de frases
contra la violència envers les dones. Acte organitzat per la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament
de Lloret i l’Associació de Dones
l’Aurora.

Acte organitzat per Nova Ràdio
Lloret i la Regidoria d’Igualtat.

La teva lluita és la meva lluita
lència envers les dones. Com cada
any s’han organitzat diverses activitats per conscienciar la societat
de la problemàtica existent amb la
participació i implicació de diversos col·lectius.
Divendres 15 i dissabte 16
de novembre: A partir de les 21
h, en el marc de les barraques
Sa Romana: Punt Lila contra les
agressions sexuals i sexistes en
l’espai públic. Acte organitzat per
la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Lloret.
Estenedor dels desitjos. Foto M.A. Comas
LLORET DE MAR

“La teva lluita és la meva lluita”, aquest ha estat l’eslògan guanyador de l’11è concurs de frases

contra la violència envers les dones que any rera any organitza
l’Aurora amb motiu del Dia Internacional per l’eliminació de la vio-

Dissabte 23 de novembre: A
les 12.00 h a la plaça de l’Església: Lectura del manifest contra
la violència masclista a càrrec de
la regidora d’Igualtat Ana García-Castany.

Sis sessions al Pavelló Municipal de Lloret de Mar amb tallers
d’autodefensa per a noies de 4t
d’ESO, 1r i 2n de batxillerat. Organitzat per la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Lloret i
Autodefensa Marga.
Dijous 21 de novembre: A
les 9 h des de Nova Ràdio Lloret:
Col·loqui “Què en pensa de la violència masclista el jovent de Lloret?”, amb alumnes del municipi.

Dijous 28 de novembre: A
les 19.30 h a la sala polivalent de
la Casa de la Cultura: Literatura
i violència masclista. Comentari
de Càmfora, de Maria Barbal, a
càrrec de Montserrat Gatell. Acte
organitzat pel club de lectura de
la Biblioteca Municipal, la Regidoria d’Igualtat i la Direcció General de Creació, Acció Territorial i Biblioteques.
Dijous 19 de desembre: A
les 19.30 h a la sala polivalent de
la Casa de la Cultura: Literatura
i violència masclista. Comentari
de Dona al punt zero de Nawal
El Saadawi, a càrrec de Teresa
Iribarren. yy

Demanaʼl
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Economia circular: del residu al recurs
països en global, els més contaminants són EUA i la Xina.

LLORET DE MAR

El Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Lloret han
organitzat una jornada sobre l’economia circular. El taller de formació, que portava per títol “L’economia circular: del residu al recurs”,
ha anat a càrrec de Neus Agulló,
formadora i periodista especialitzada en economia circular.
La sessió de Lloret pretenia
dotar tots els assistents d’uns coneixements mínims sobre economia circular. Per a les empreses i
negocis, l’economia circular és un
concepte en què el benestar econòmic i la preservació del planeta
van a la una. Destaca l’estalvi de
despeses en matèries primeres i
en productes finals respectant el
medi ambient.

«L’economia circular és
un concepte en què el
benestar econòmic i la
preservació del planeta
van a la una»
També es parlà de les iniciatives
de col·laboració social i empresarial per convertir la producció lineal
en circular i els casos d’èxit en circularitat en el cas d’empreses circulars, comerços i hostaleria.

Sobre el plàstic, tant utilitzat,
Agulló apunta que “el 95% dels
residus del Mediterrani són de
plàstic. 1 de cada 3 kg de pesca és
plàstic. Espanya és l’estat de la vessant mediterrània que més plàstic
aboca al Mediterrani, la qual cosa
comporta l’amenaça de desaparició de 134 espècies de peixos”.

«Els països més
contaminants són els EUA
i la Xina i els que menys,
els nòrdics»
Taller celebrat a Lloret de Mar. Foto M.A. Comas

Neus Agulló, deixava clar
que l’actual economia lineal ha
de donar pas a la circular pel bé
de l’entorn i de les persones: “En
l’economia lineal (l’actual), tindríem matèria primera verge/producte/residu. Per exemple, una
samarreta de cotó, es fa amb cotó
de primer us usant energies contaminants, es posa a la venda en
el seu estoig de plàstic de primer
us i, quan ens cansem, la llencem”.

amb energies renovables, amb un
embolcall completament reciclable
que entrarà en el cercle de reciclatge. Fem servir la samarreta i quan
l’acabem de fer servir, la reciclem.
Així esdevé matèria reciclada amb la
qual es pot fer una altra samarreta”.

En economia circular seria:
“matèria reciclada, producte fet

2 anys una burilla de cigarreta,
5 anys un xiclet, entre 10 i 20 anys

Agulló ha destacat el que triguen a degradar-se productes de
l’economia lineal quan els llencem a la natura:

una bossa de plàstic de nanses, 20
anys una llauna d’alumini i 100
anys, un encenedor.
El rànquing de països més
contaminants per emissions de
CO2 és format pels productors
de petroli. El que més contamina
és Kuwait. El llistat dels menys
contaminants està conformant
per països que només utilitzen
energies renovables, essent Noruega la pionera. Aquest càlcul
és fet sobre tones/habitant en els
darrers 20 anys. Si comptem els

“Temps enrera, la Fundació
per a l’Economia Circular Ellen
MacArthur va ser la pionera en
oferir una resposta al problema
mediambiental difonent un concepte econòmic: l’economia circular. Aquest projecte va ser escoltat per la Unió Europea i s’ha
legislat sobre aquesta problemàtica. També es contemplen ajudes
econòmiques per a les empreses.
A l’Estat espanyol, el més calent
és a l’aigüera. En canvi Catalunya
i Euskadi fa anys que treballen en
economia circular”, segons afirma Neus Agulló. yy
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Aproven una modificació de pressupost de 2 MEUR
Un milió es dedicarà a la urbanització de la plaça 11 de Setembre
JOAN FERRER - BLANES

La sessió plenària de l’Ajuntament de Blanes ha aprovat la
modificació de crèdit amb els vots
del govern (ERC i Blanes en Comú-Podem) i les abstencions de
Junts per Blanes i PSC. Cs va deixar
la taula de treball després d’acusar
el govern de ‘comprar vots a canvi
de projectes a barris determinats’
i que l’alcalde qualifiqués la intervenció de ‘penosa i vergonyosa’.
Arribats a aquest punt, el cap
de llista de Cs, Sergio Atalaya va
demanar a l’alcalde que retirés les
seves paraules, aquest no ho va fer,
i els tres regidors es van seure entre
el públic (veure imatge).
La modificació es va aprovar a
mitjans de novembre amb les obres
plantejades a finals d’octubre, quan
cap grup de l’oposició hi va donar
suport. Al llistat inicial, però, s’hi
ha afegit els treballs previs de la
plaça dels Dies Feiners i de la plaça
de Mas Cremat, unes incorporacions que van suposar les abstencions del PSC i Junts per Blanes.
L’objectiu ha estat poder acollirse a les subvencions del PUOSC,

el Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya, una línia d’inversió per
al període 2020-2024. La quantitat
màxima que es podrà percebre
serà de 250.000 € amb dues obres:
l’estabilització del talús i jaciment
arqueològic dels Padrets i la plaça
Onze de Setembre (1a fase).
Aquest 2019, l’Ajuntament de
Blanes ha funcionat amb l’anomenat “pressupost de gestió”, sense cap inversió perquè el govern
en minoria de l’anterior mandat
(4/21) no va aconseguir tirar-los
endavant per manca de suport perquè la resta de grups volien que les
decidís el nou plenari.
Talús dels Padrets al PUOSC
Pepa Celaya, portaveu del
PSC i anterior responsable de
l’Àrea d’Urbanisme, ha recordat
que fa anys es va fer un llistat dels
talussos que cal assegurar per
evitar problemes amb els despreniments que pateixen.
L’actual regidora d’Urbanisme,
Rosa Aladern, ha explicat que del
llistat existent s’ha prioritzat el dels
Padrets perquè és on hi viu més gent.

Segons Aladern, també es preveu potenciar el jaciment arqueològic que hi ha a la zona.
PLAÇA ONZE DE SETEMBRE
El lema del projecte guanyador dels 32 que es van presentar
inicialment és ‘Pluges i boscatges’
–en al·lusió a l’escriptor Joaquim
Ruyra, que dona nom a la rambla
que voreja la plaça- és obra de l’arquitecte Jordi Barri. Inclou diversos elements singulars. A l’entrada
del parc –que dona a la cruïlla de
la plaça amb el carrer del Mercat i
la part alta de la rambla Joaquim
Ruyra-, hi ha una font superficial i
una cisterna soterrada de pluvials.

CONCEPTES

IMPORTS

1A FASE PLAÇA ONZE DE SETEMBRE

1.045.000 €

TREBALLS PRELIMINARS PLAÇA DIES FEINERS

250.000 €

TREBALLS PRELIMINARS MAS CREMAT

125.000 €

TALÚS I JACIMENT ARQUEOLÒGIC DELS PADRETS

508.000 €

TANQUES PERIMETRALS INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES

35.000 €

REPARACIONS CEMENTIRI VELL

45.000 €

AJUTS REHABILITACIÓ FAÇANES PLA DE BARRIS

20.000 €

CESSIÓ CAMP DE FUTBOL CA LA GUIDÓ

15.000 €

TOTAL:

2.043.000 €

A l’interior del parc hi ha una
zona de jocs infantils, una pista
polivalent, una tarima per allotjar
esdeveniments i al seu davant un
local polivalent, on s’hi allotjarà
el nou local social. La proposta
es marca l’objectiu de convertir la
plaça en un important centre urbà,
social i ecològic per a Mas Enlaire i
per a Blanes en general.
L’obra es preveu fer en diverses fases. yy

Ple extraordinari de novembre. Foto Aj. Blanes

Opinió

I per què no un aparcament sota el parc?
COL·LECTIU ÀGORA - BLANES

El projecte d’urbanització de
la plaça Onze de Setembre, respon sens dubte a legítimes aspiracions dels veïns del sector de
Mas Enlaire–Mercat, demanda
palesada llargament per la pròpia associació amb l’objectiu de
disposar d’espais per a l’esport,
per als jocs infantils, per a un local social, amb un programa fun-

cional d’ample espectre, així com
un escenari per esdeveniments
lúdics i festius. Per aquesta banda

«El projecte hauria de
contemplar la possibilitat
que en el subsòl fos viable
i possible la creació d’un
ampli aparcament»

Plànol de la remodelació plaça Onze de Setembre

res a dir-hi, més aviat al contrari. Aquest projecte és una eina de
socialització; és a dir, pot contribuir a establir la xarxa de relacions socials a partir de la qual s’estructura la pròpia societat.
Blanes, a data d’avui, no disposa d’un pla estratègic de ciutat,
ni d’un pla de mandat que defineixi els eixos estratègics de futur. Malgrat això, disposa d’una
eina que desenvolupa funcions
de planificació, el Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM).
Aquest document, en tràmit
d’aprovació definitiva, té entre el seus objectius principals
la definició del model urbà i el
creixement de la ciutat. A nivell
operatiu, concreta, entre molts
altres aspectes, el desenvolupament d’una zona d’equipaments
a l’àrea Dintre Vila fins Mas Enlaire-Mercat, creant un gran
nucli comercial en el perímetre
comprès entre el passeig Cortils i
Vieta, c. Ample, rambla Joaquin
Ruyra, plaça Solidaritat, Jaume I ,
Pep Ventura, Mas Enlaire, Sebastià Llorens i Anselm Clavé.

El desenvolupament futur
d’aquest gran nucli comercial, que
ha d’esdevenir un eix de desenvolupament econòmic i social de
ciutat, requerirà, sens dubte, de
zones d’aparcament àmplies i suficients, de l’aplicació de criteris de
mobilitat sostenible que afavoreixin al vianant. Davant d’aquesta
situació, qualsevol pla estratègic
de ciutat fixaria com a prioritat la
planificació de l’aparcament: nous
aparcaments públics, oferta pública d’aparcaments de pupil·latge i
modificació de l’oferta d’aparcaments a les calçades.

«Fer una inversió
superior als 1,5 MEUR
a la plaça Onze de
Setembre i ni contemplar
un aparcament públic
soterrani sembla un
notable error estratègic»
L’encàrrec per a la redacció del
projecte de Remodelació de la plaça Onze de Setembre, que l’Ajuntament ha de fer a l’arquitecte Jordi
Barri, guanyador del concurs d’ide-

es, hauria de contemplar la possibilitat que en el subsòl de la plaça
Onze de Setembre fos viable i possible la creació d’un ampli aparcament que pogués atendre les necessitats dels veïns del sector i del futur
nucli comercial a desenvolupar en
els termes que descriu el POUM.
S’ha de tenir en compte que l’únic
espai de titularitat municipal amb
superfície superior als 15.000 m2.
es troba en aquesta zona.
Fer una inversió superior als
1.500.000 € per remodelar la plaça
Onze de Setembre i no preveure ni contemplar la creació d’un
aparcament públic en el seu subsòl, ens sembla un notable error
estratègic que ens fa pensar en la
pèrdua del Cinema Fortuny a l’any
1984, que va deixar Blanes sense
un espai cultural i varen tenir que
transcórrer 19 anys per recuperar
un espai escènic públic i al servei
dels ciutadans.
Fora bo que tots hi reflexionéssim.
Josep Pujol, llicenciat en Ciències de l´Educació i Master en
Dret Local. yy
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Jornada tècnica de comerç
LLORET DE MAR

Més de 150 persones entre
responsables polítics, tècnics municipals, associacions de comerciants i comerciants de Catalunya,
el País Valencià, les Illes i Andorra
han participat a la jornada de comerç “Estratègies urbanes per a
la dinamització del comerç” que
s’ha desenvolupat al Teatre Municipal i que ha estat organitzada
per l’Ajuntament de Lloret de Mar
en col·laboració amb la Fundació
Universitat de Girona.
Lara Torres, regidora de Promoció Econòmica, ha explicat que
“podem dir que, en només dues
edicions, s’ha convertit en la jornada de comerç més important de les
comarques gironines i en una de

les més importants de Catalunya”.
La jornada ha comptat amb
ponents d’àmbit nacional com Salva Vendrell, president de Barcelona Comerç (entitat que reuneix
23 eixos comercials de Barcelona),
vicepresident de Retailcat i president de l’Associació de Comerciants de Sarrià, o d’altres de prestigi
internacional com Catherine Mitton, directora executiva de l’Institut of Place Management i BID
Foundation; aquesta organització,
desenvolupada per la Universitat
Metropolitana de Manchester i
l'Associació de Gestió del Centre
de la ciutat, ha creat un cos professional transversal format per tècnics de diferents àmbits especialitzats en PlaceMaking, és a dir, en la

creació, desenvolupament i gestió
d’espais. Lara Torres, regidora de
Promoció Econòmica, explica que
“tots els ponents han destacat la
col·laboració públicoprivada com
un binomi imprescindible per tenir èxit”.
Fa unes dies, el Consell Comarcal de la Selva, amb la col·laboració
de la Regidoria de Promoció Econòmica i Comerç de l’Ajuntament
de Lloret de Mar, va organitzar a
Lloret un grup de discussió entre
empresaris i tècnics del Consell, on
sota el lema “Reconversió hotelera
i polítiques de recursos humans”, es
va debatre sobre com les millores
en inversió hotelera també han de
repercutir en millores en polítiques
de recursos humans. yy

Jornada tècnica de comerç. Foto Aj. Lloret

Lloret de Mar s’omple d’activitats i música amb
motiu de les festes de Sant Romà
LA CRÒNICA - MOISÉS GARCÍA

Oques Grasses, un dels atractius de la festa. Foto Oques Grasses

El bon ambient i la diversió
han protagonitzat la Festa Major de Sant Romà, que ha tornat a
comptar amb un gruix considerable d’activitats molt concorregudes.
Especialment, i com era d’esperar,
les Barraques Sa Romana van tenir
una gran afluència de públic sobretot en la jornada de dissabte, amb
l’actuació d’Oques Grasses, que van
presentar a Lloret de Mar el seu
nou disc Fans del sol. A més, també van actuar altres grups que van
generar molt bona sintonia amb els
assistents com, per exemple, Tapeo
Sound System, amb una actuació
de versions. I si parlem de música,
no només els grans la van poder
gaudir. Els més petits també van
tenir les seves Barraquetes, amb

el concert del grup familiar més
popular del moment a Catalunya,
El Pot Petit. Per tant, de nou, per
les festes de Sant Romà, la vila va
comptar amb un cartell de qualitat.
Un dels moments més especials de la festivitat també va ser,
com no, l’acte que va servir d’inauguració: el pregó, que es va fer al
Teatre. Aquest any va anar a càrrec
de Daniel Torrente, president de la
Casa de Cúllar (veure contraportada). En el seu discurs, molt emotiu,
va fer una lloança a Lloret de Mar
com a terra d’acollida, on totes les
cultures, com la de Cúllar, s’hi senten benvingudes. En el mateix acte,
a més, l’alcalde de Lloret, Jaume
Dulsat, va voler tenir un record per
al desaparegut Juan García, que va

ser el fundador, en el seu moment,
de la Casa de Cúllar, juntament
amb Daniel Torrente.
Però les festes de Sant Romà
també van comptar amb altres
propostes com, per exemple, la
projecció en vídeo de La bella
Dolores, un any després de la seva
estrena, o la Trastukada i la Paellada de l’Associació Sa Romana.
A més, l’esport també hi va ser
present amb els habituals tornejos de petanca i d’escacs. Cal
destacar que precisament l’esport
es va barrejar amb la solidaritat, amb la celebració del primer
Triangular Solidari de Veterans,
organitzat pel Club de Futbol
Lloret, en benefici de l’Associació
ForçAME. (pàgina 25). yy

Sant Romà 2019
LLORET DE MAR

La Colla Gegantera de Lloret
de Mar va tenir un paper destacat
a les festes de Sant Romà 2019. El
dissabte 16, es va presentar un nou
element del seguici festiu de la colla, La Mulassa. L’endemà diumenge hi va haver la tradicional plantada de gegants i cercavila i el dilluns,
jornada de Sant Romà, els gegants
també van ser presents a l’ofici on
tampoc hi va faltar la tradicional
sardana a l’entorn de l’altar.
La Festa Major d’hivern es va
allargar fins al 24 de novembre
amb teatre, cinema i sardanes. yy

El nou element festiu de la Colla Gegantera. Foto M.A. Comas

Els gegants a l'ofici del dia 18. Foto M.A. Comas
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Lloret rep el distintiu “Soc
Smart”
LLORET DE MAR

El distintiu Soc Smart acredita Lloret de Mar com a municipi
amb una aposta estratègica per
a la innovació tecnològica com
a eina per millorar la qualitat de
vida dels seus ciutadans.
Albert Robert, regidor de Noves Tecnologies, ha recollit el distintiu juntament amb els alcaldes
i alcaldesses i altres responsables
polítics dels municipis catalans
que segueixen aquest camí de
potenciar al màxim les noves
tecnologies.
Amb el segell Soc Smart, el
govern vol reconèixer aquells
municipis intel·ligents que han
fet una aposta per la tecnologia
per millorar les seves ciutats.
Premia l’esforç i el compromís
dels ajuntaments que apliquen
solucions tecnològiques innovadores per esdevenir municipis
intel·ligents.

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, ha presidit l’acte de
lliurament i ha remarcat que “ens
calen municipis com vosaltres,
ciutats connectades i amb futur
on s’hi vulgui viure i s’hi pugui
emprendre; més sostenibles, més
ben gestionades, amb més oportunitats laborals, més participatives i
més democràtiques”.
Albert Robert, regidor de Noves Tecnologies, explica que “Des
de l’Ajuntament treballem la innovació tecnològica de forma transversal amb l’objectiu de, per una
banda, recopilar informació que
ens permeti orientar i millorar la
nostra gestió municipal futura i
,per altra, la vida dels nostres ciutadans i visitants en el seu dia a
dia”. El regidor també ha explicat
que “s’ha valorat la nostra implementació de projectes com el Pla
estratègic de transició a l’administració electrònica; el projecte

Civiciti dels pressupostos participats; l’app LloretSmart; el projecte
de Lloret Destino Inteligente, que
treballem a través de Red.es o la
incorporació de l’anàlisi de dades
en turisme amb l’eina d’intel·ligència turística Mabrian”.

SUCCESSOS

Despreniment
Efectius de la Policia Local de
Blanes i Bombers de la Generalitat de Catalunya van
treballar en el despreniment
parcial d’un voladís del terrat
d’un immoble al carrer Riera
Alta, al barri de Mas Enlaire.
L’incident, que no va causar

L’APP LLORET SMART
Un dels elements que ha permès aconseguir aquesta certificació és l’app Lloret Smart. Lloret
Smart és una aplicació gratuïta
que es pot descarregar per Google
Play i App Store.
A banda de tota la informació
referent a agenda i esdeveniments,
la localització i descripció dels espais d’interès cultural i la ubicació
i telèfons d’interès, com poden ser
centres de salut, comerç i restauració. Aquesta aplicació permet als
ciutadans realitzar gestions des del
mòbil com el pagament de zona blava o la comunicació d’incidències. yy

Els fets van passar al carrer Riera Alta. Foto Aj. Blanes

Rescat
Rescaten un avi sa i estalvi al seu
domicili. L’home, de 82 anys, no
es va presentar a un esdeveniment familiar. Quan van intentar entrar al pis i no van poder
fer-ho, van alertar els serveis
d’emergència. A l´entrar al domicili, van trobar-se l’home in-

Tasques de rescat. Foto Aj. Blanes
Lliurament del guardó. Foto Aj. Lloret

cap dany personal, va afectar
un edifici que consta de planta
baixa, primer pis –amb un únic
inquilí- i el terrat. Precisament
va ser aquí on es va produir el
despreniment: la part inferior
de la barana de la coberta de
l’edifici, al terrat. yy

conscient però sa i estalvi. Van
traslladanr-lo amb l’ambulància
a l’Hospital Comarcal de Blanes
perquè es completés allí la primera atenció sanitària que va rebre in situ a l’hora del trasllat. Hi
van intervenir la Policia Local i
els Bombers de la Generalitat. yy

16 LA MARINA

DESEMBRE DE 2019

S'oposen a les moratòries de Taxa turística
llicències d'habitatges turístics
LLORET DE MAR

El president de l'ATA (Associació Turística d’Apartaments
Costa Brava-Pirineus de Girona),
Lluís Parera, ha denunciat que les
restriccions de llicències que estan impulsant alguns ajuntaments
gironins, com Lloret de Mar, Begur i Tossa de Mar, el que fan és
fomentar l'intrusisme en el sector.
"Es tracta de moratòries unilaterals que no permeten incloure les
recomanacions que es fan des de
l’Associació”, ha assenyalat. Parera
ha afegit que les restriccions de
llicències afecten de forma directa
els professionals que actuen legalment i ha recordat que "no es donen de forma indiscriminada sinó
segons el que marca la llei".

«Segons l’ATA, les
restriccions de llicències
als habitatges turístics
fomenten l’intrusisme»
Parera ha explicat que estan
en converses amb l'Ajuntament
de Lloret de Mar per demanar
que "flexibilitzin" la zonificació que s'ha fet de les llicències,
perquè han vist que la normativa local afavoreix zones que no
són tan turístiques i que hi ha
una bossa d'habitatges turístics
que no tenen activitat i que altres

operadors les podrien aprofitar si
es donessin de baixa.

«L’Associació Turística
d’Apartaments ha fet
la seva trobada anual a
Lloret de Mar»
L’ATA ha fet la seva trobada
anual a Lloret de Mar amb el títol
de Simposi Reptes de Futur. Al
llarg de la jornada es va presentar
un estudi fet per investigadors de
la UdG que conclou que els discursos de "turismofòbia" s'han
"importat" de Barcelona. Pel que
fa a la ciutat de Girona, un 37%
dels habitatges amb llicència d'ús
turístic s'ofereixen al mercat mentre que la resta estan inactius. Dels
706 apartaments amb llicència

que hi havia el novembre del 2018,
només 260 tenien activitat, segons
dades del mateix estudi.
La demarcació de Girona és
capdavantera en la legalització
d'HUT a Catalunya. Actualment hi
ha més de 36.500 unitats inscrites
al registre de la Generalitat, una
xifra que representa el 45% al país.
Durant la jornada també es
van lliurar els Premis Gironins
d'Apartaments i Vil·les de Vacances per premiar la qualitat i excel·
lència dels apartaments i la professionalitat dels gestors. Es van
premiar vuit allotjaments turístics. El simposi, amb 160 inscrits,
anava dirigit a propietaris i gestors
d'apartaments i també tècnics i
responsables polítics. yy

Platja de Sa Caleta. Arxiu Lloret Turisme
LLORET DE MAR - MOISÉS GARCIA

Lloret de Mar va recaptar l’any
passat 3.320.000 euros en concepte de taxa turística, situant-se com
a segona població catalana en
recaptació, només superada per
Barcelona. La capital catalana recapta en un any 30 MEUR.

«Lloret va recaptar el
2018, 3,3 MEUR de taxa
turística»
El tercer lloc és Salou amb
3.240.000 euros.

El simposi es va fer a Lloret de Mar. Foto ATA

DIRECTORI DE SERVEIS

L’alcalde de Lloret, Jaume
Dulsat, ha explicat que durant la
temporada alta, Salou recapta més
diners; “a la temporada mitjana i
baixa, però, és Lloret qui té més

visitants i, per tant, una millor
recaptació. Aquesta és una prova
més de com l’esforç del sector privat i públic fa que a Lloret hi hagi
activitats i visitants tot l’any”.

«Els diners s’han de gastar
en temes relacionats amb
el turisme»
Quan es va crear la taxa –impost que es cobra directament als
establiments turístics al visitant,
segons dies d’estada i categoria
de l’establiment-, la Generalitat es
quedava el 70% i els ajuntaments
el 30%. Des del 2017, la recaptació es reparteix a parts iguals. Els
diners s’han de gastar en temes relacionats amb el turisme. yy
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Urbanisme impedeix la construcció de 15.037
habitatges a la Costa Brava
A Lloret de Mar es passa de 2.880 habitatges a 1.043 i a Blanes, de 3.884 a 3.180
les trames urbanes ja construïdes.

COMARQUES DE GIRONA

Urbanisme impedeix la construcció de 15.037 habitatges al
litoral de la Costa Brava. La comissió, reunida en sessió extraordinària, ha aprovat inicialment
el nou Pla Director Urbanístic
(PDU) que fixa quines urbanitzacions no poden tirar endavant,
quines cal modificar o, finalment,
quines es permeten.

«El PDU ha revisat un
total de 202 sectors, dels
quals en 91 es prohibeix
construir»
El PDU ha revisat un total de
202 sectors, dels quals en 91 es
prohibeix construir i el govern
obliga a revisar els projectes en 50
sectors més. Les urbanitzacions
que sí que es podran fer, hauran
de complir amb una normativa
nova d'integració paisatgística
"més restrictiva".
Entre les urbanitzacions més
polèmiques que el pla esborra definitivament hi ha les d'Aiguafreda a Begur, Cala Morisca a Tossa
de Mar o la de Cap Ras a Llançà.

Serra va ressaltar que no els
tremolaria el pols a l'hora de desclassificar terrenys, però sempre
seguint la premissa que fer-ho amb
"seguretat jurídica" per evitar pagar indemnitzacions milionàries a
promotors per drets adquirits. De
fet, aquest criteri ha marcat quin
grau d'afectació hi ha a cada sector.

Presentació del PDU a alcaldes i alcaldesses. Foto ACN

El secretari d'Hàbitat Urbà,
Agustí Serra, subratlla que el PDU
és "ambiciós" perquè "mai" s'ha fet
una desclassificació "massiva" com
aquesta ni a Catalunya ni a Espanya.

més tard, al febrer, la comissió
va aprovar una segona moratòria
que ampliava la prohibició de tirar
endavant urbanitzacions a segona
línia de mar.

A principis de gener, i per guanyar temps mentre es portava a
aprovació el nou PDU de revisió
de sòls no sostenibles al litoral de
Girona, Urbanisme va implantar
una primera moratòria que aturava l'atorgament de noves llicències per construir a primera línia
de mar a la Costa Brava. Un mes

El secretari d'Hàbitat Urbà i
Territori, Agustí Serra, ha detallat que durant aquest temps han
revisat "un per un" i de "forma
exhaustiva" 202 sectors pendents
de construir a 22 municipis de la
Costa Brava que, en cas de desenvolupar-se completament, suposaven la construcció potencial de

30.843 habitatges nous. L'objectiu,
segons Serra, era ser "ambiciosos"
dins els marges legals per preservar el litoral gironí a nivell paisatgístic i mediambiental mitigant els
efectes del canvi climàtic.
El secretari d'Hàbitat Urbà
ha recordat, a més, que molts
d'aquests plans urbanístics provenien d'un model constructiu "que
ha tocat fons" i que calia "corregir"
perquè estaven basats en creixements desmesurats i en urbanitzacions, sense donar continuïtat a

«S’ha treballat amb
seguretat jurídica
per evitar pagar
indemnitzacions
milionàries a promotors
per drets adquirits»
La plataforma SOS Costa Brava creu que la Generalitat hauria
de ser més valenta i prohibir totes les construccions i no només
el 50%. Un cop estudiat el document, ja han anunciat que presentaran al·legacions.
Ara, un cop feta l'aprovació inicial i després de publicar el pla al
DOGC, comença el període d'informació pública durant el qual es
podran presentar al·legacions. 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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“Atrapa el son” a l’Hospital Comarcal de la Selva
A partir de les deu de la nit es prenen mesures per crear un clima de tranquil·litat que permeti als pacients dormir un
mínim de 6 hores seguides
pacients i acompanyants utilitzin
un to de veu més baix.

BLANES

L’Hospital Comarcal de Blanes ha posat en marxa el projecte
“Atrapa el son”, una iniciativa que
busca promoure el descans nocturn dels pacients que es troben
hospitalitzats al centre. Per això, a
partir de les deu de la nit es posen
en funcionament un seguit de mesures com ara minimitzar el soroll, reduir la intensitat dels llum o
reorganitzar les cures per crear un
clima de tranquil·litat que permeti
dormir sense interrupcions des de
la mitjanit (aproximadament les
00h) i fins ben entrada la matinada (aproximadament les 6h), les
anomenades “hores màgiques”.
El projecte, que s’ha implantat ja en altres hospitals, neix de
la necessitat d’abordar des dels
professionals de la salut, amb el
lideratge d’infermeria, el problema de la interrupció del son en
les persones ingressades i la conseqüent manca de descans. De
fet, diversos estudis científics posen de manifest que el son nocturn és imprescindible pel bon
funcionament del cos humà. En
el cas dels pacients hospitalitzats

Pel que fa a la llum s’han repartit llanternes als professionals
perquè no hagin d’obrir llums de
més intensitat que poden desvetllar els pacients o tancar a partir
de les deu de la nit els llums de les
entrades de les habitacions. També s’ha treballat en la reorganització dels horaris de les tasques
assistencials dels professionals.
Sempre que l’estat del pacient ho
permeti, aquestes s’han de concentrar entre les 22h i les 00h,
respectant així el descans de les
persones i garantint un ambient
més confortable.

Atrapa el son. Foto Corporació de Salut

per a qualsevol procés quirúrgic
o patològic, el descans nocturn
correcte, dormir un mínim de sis
hores seguides, té repercussions
positives sobre la seva salut.
Per això s’ha treballat per cor-

regir els factors que s’ha vist científicament que influeixen més negativament en la qualitat del son,
com són: el soroll, la lluminositat
excessiva, la temperatura i la tasca assistencial dels professionals.
En relació al soroll, s’ha decidit

Un jove de Lloret mor a la
sèquia de Sils
SILS / LLORET DE MAR

Un jove de Lloret de Mar ha
mort aquest Pont de la Puríssima a Sils.
Els equips d'emergència van
trobar el cos a l'interior del seu

vehicle, un tot terreny localitzat el
dissabte dia 7 de desembre al matí
enfonsat a la sèquia de Sils.

GRAE de muntanya, Mossos, Policia Local, el Servei d'Emergències Mèdiques i ADF.

En les tasques de recerca hi
van participar dotacions terrestres
dels Bombers, GRAE subaquàtics,

El dispositiu de recerca es va
posar en marxa el divendres després que un amic seu truqués als
serveis d'emergències a les quatre
de la matinada per alertar que el
jove li havia dit que estava conduint amb dificultats en paral·lel a
la sèquia quan tornava d'una festa.
Els equips de rescat van localitzar el vehicle del noi, veí de Lloret i de 20 anys, en una zona molt
enfangada a l'altura del polígon
industrial Puigtió. En baixar el
nivell de l'aigua, que havia arribat
fins als quatre metres per les darreres pluges, el cotxe va començar
a sobresortir, segons van informar
els Bombers. Una grua de gran tonatge es va encarregar de treure'l
de l'aigua, mentre que una més
petita el va remolcar.

Equip de rescat. Foto ACN

La recerca del jove s'havia reprès el dissabte al matí, després que
el divendres s'hagués de suspendre
en fer-se de nit sense cap resultat. yy

abaixar el to dels timbres, concentrar el desplaçament de carros
per la planta durant el dia, repartir telèfons sense fils a cada unitat
perquè el personal assistencial
se’l pugui emportar a la butxaca
o incentivar que professionals,

Per sensibilitzar i conscienciar
de la importància de respectar el
son de les persones ingressades, no
només entre els professionals sinó
també entre els pacients i la ciutadania en general, s’han editat un conjunt de materials, díptics i cartells
que s’han repartit per les diferents
unitats del centre perquè tothom
posi de la seva part per aconseguir
un ambient calmat i beneficiós per
a un descans reparador. yy

Gala solidària
BLANES

La secció local de la Fundació
Vicente Ferrer a Blanes ha aconseguit recaptar 1.550 € amb l’organització d’una Gala Solidària que
va tenir lloc la tarda-vespre del
passat diumenge, 1 de desembre
al Teatre de Blanes. Una vegada
més, perquè l’esdeveniment benèfic organitzat per l’entitat hagi estat possible, s’ha comptat amb un
bon grapat de voluntaris i voluntàries, que van tenir cura de tots
els aspectes necessaris.
Precisament el primer nen que
va apadrinar Vicente Ferrer, Lancy Doddem, va assistir a la Gala

Benèfica per agrair a tothom la
seva solidaritat a l’haver aportat
el seu granet de sorra. Doddem,
que actualment és el director de
la Fundació a l’Estat espanyol, va
explicar el projecte al qual es destinen els fons econòmics recaptats: ajudar a què una família de
l’Índia rural en extrema pobresa
pugui disposar d’un habitatge familiar en condicions.
Fins al 31 de desembre, si algú
s’anima a col·laborar en aquest
projecte, pot fer aportacions al
compte: ES30 2100 3331 9622
0009 6273 La Caixa, indicant el
concepte ‘GALA BLANES’. yy

Gala Fundació Vicente Ferrer. Foto Aj. Blanes
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Recullen 10 tones de brossa a la Costa Brava
COMARQUES DE GIRONA

La primera fase del projecte
Mou-te pel Mar s’ha tancat amb
un balanç de 10 tones de brossa
recollides per terra i mar. S’ha
fet a través de diverses sortides
de “plogging” realitzades a quatre poblacions del litoral gironí:
Palamós, Sant Feliu de Guíxols,
Roses i Blanes.

«S’han fet accions a
Palamós, Sant Feliu de
Guíxols, Roses i Blanes»
Aquesta iniciativa, impulsada
pel pescador Miquel Ferrés, ha
comptat amb la participació d’un
miler de persones. També hi han
col·laborat diverses escoles, entitats, clubs esportius i uns 300 pescadors de les confraries dels quatre municipis. Alhora, han estat
recollint la brossa trobada a alta
mar durant la seva activitat pesquera. La major part dels residus
han estat bosses de plàstic, llaunes
i fins i tot electrodomèstics.
Blanes ha acollit la roda de
premsa de balanç del projecte,
que s’ha allotjat a la Sala d’Actes
de la Confraria de Pescadors, al
recinte pesquer. L’acte l’han encapçalat l’alcalde de la vila, Àngel

Canosa; la impulsora de Twinapp,
Teresa Ferrés i el patró major de la
Confraria de Pescadors de Blanes,
Eusebi Esgleas. També han assistit
regidores de l’Ajuntament de Sant
Feliu de Guíxols, així com el gerent de la Confraria de Pescadors,
Xavier Domènech.
UN PLOGGING
INTERNACIONAL
Teresa Ferrés s’ha mostrat satisfeta, remarcant la importància
que en la primera fase de l’experiència d’aquest 2019 hagin participat un miler de persones, sobretot famílies. També ha avançat les
properes accions en el marc de
Mou-te pel Mar, un projecte que
la primavera del 2020 serà l’eix
conductor d’una jornada internacional de plogging.

LA PESCA I EL CANVI
CLIMÀTIC
El patró major de la Confraria
de Pescadors, Eusebi Esgleas, ha
elogiat la iniciativa de Twinapp,
així com la implicació de les administracions públiques i institucions
que han donat suport. No tan sols
perquè és una excel·lent manera de
fer difusió sobre els greus efectes
que està suposat el canvi climàtic,
sinó també perquè és una lluita

amb la que el col·lectiu dels pescadors de tot el litoral català hi està
implicat des de fa temps.
ESPORT, SALUT I MEDI
AMBIENT
En un altre ordre de qüestions,
durant la roda de premsa s’han
recordat els tres eixos del projecte
Mou-te pel Mar, que s’ha posat en
marxa aquest any amb la col·laboració de RunWomanRun, una enti-

« A través de Twinapp es
coordinen les diferents
sortides, tant per mar com
per terra»
Hi participaran promotors i
experts d’arreu del món d’aquesta
nova tendència esportiva nascuda
a Suècia i que ja s’ha escampat a
tot el planeta.

Mou-te pel Mar a Blanes. Foto Aj. Blanes

tat sense ànim de lucre que fomenta les pràctiques esportives.
A través de Twinapp es coordinen les diferents sortides, tant
per mar com per terra, i des del
llançament de l’app s’ha creat
una gran capacitat de relació entre els usuaris, que comparteixen
la seva afició per l’esport, la promoció d’hàbits saludables a través de l’esport i la preocupació
pel medi ambient. yy
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Creu de Sant Jordi ‘Misteriós crim a la mansió
Garriga’
BLANES

En la sessió plenària del mes
de novembre, l’Ajuntament de
Blanes ha aprovat que es concedeixi la Creu de Sant Jordi a la
revista Recvll, amb motiu que al
2020 complirà el centenari de la
seva primera publicació.

La intenció del consistori blanenc també és que, d’aquesta manera, es reconegui la contribució
de la revista a la tasca cultural i
social de compromís amb Blanes
i Catalunya. El punt s’ha aprovat
amb 16 vots a favor d’ERC, PSC,
BECP i JxB; i 3 en contra de C’s.
L’acord es trasllada al conseller

de Cultura de la Generalitat per
a l’obtenció del guardó, així com
a les institucions i entitats relacionades amb Recvll als efectes de
demanar la seva adhesió i suport.
PREMIS RECVLL

Aquest 31 de desembre, d’altra
banda finalitza el termini de presentació d’originals de la 56a edició.
S’han convocat cinc gèneres:
narrativa, poesia, teatre, retrat
literari i periodisme. Entre les
novetats d’enguany hi ha el canvi
de president del jurat: Vicenç Villatoro ha passat el relleu a Maria
Mercè Roca. yy

LLORET DE MAR

Lloret de Mar s’ha sumat al
Som Cultura, el mes de les experiències culturals a la Costa
Brava i al Pirineu de Girona, amb
la visita teatralitzada “Misteriós
crim a la mansió Garriga” de la
qual es va poder gaudir el dissabte dia 16 de novembre, a les 18 i a
les 20 h al Museu del Mar.
La visita comença quan el
senyor i la senyora Garriga conviden els assistents a la inauguració de la seva casa nova, però durant la festa es comet un crim…
Aquest misteriós assassinat ha
de ser resolt pels participants al
llarg de la visita a través de diferents pistes i proves que es van
succenint durant els seixanta minuts que dura l’experiència.
Es tractava d’una proposta
cultural adreçada al públic adult
amb aspectes de Murder Party
o Cluedo que va permetre viure
una tarda intrigant de misteri als
assistents.

Publicacions d'enguany. Foto J. Ferrer

Les mocions de l’APB
BLANES

Els plens ordinaris dels ajuntaments solen acabar amb una sèrie de mocions presentades pels
grups amb representació al plenari. El que ja no és tant habitual
és que són mocions presentades
per candidatures que no formen
part del ple.
El passat mes de maig, a Blanes
es van presentar deu candidatures
i només van aconseguir representació, cinc. L’APB (Agrupació Participativa de Blanes), encapçalada
per Xavier Lozano i Ramona Marcó, van aconseguir 514 vots però
no van assolir cap regidor. En els

plens d’octubre i novembre, l’APB
ha presentat dues mocions que han
aconseguit tirar endavant.
A la primera es va aprovar
treballar per crear un museu municipal per recordar, entre d’altres
coses, les arts i els oficis que ha tingut la vila al llarg del temps. Hi va
haver 17 vots favorables i 3 abstencions de C’s.
A la segona, que es preservi la
Font Gòtica dels atacs del pas del
temps. La van recolzar els 5 vots de
BECP, ERC hi va votar en contra
i la resta de grups es van abstenir,
sumant 11 vots. yy

Presentació d'APBlanes. Foto Independents de la Selva

En paraules d’Elizabeth Keegan, gerent de Lloret Turisme:
“Un any més ens sumem al Som
Cultura amb una proposta cultural diferent que vol sorprendre
els nostres visitants. Els proposem un joc de misteri al Museu del Mar per tal que puguin
conèixer un dels nostres espais
patrimonials més emblemàtics
com és Can Garriga d’una ma-

Som Cultura 2019

nera original i divertida”. La representació va coincidir amb el

cap de setmana de la Festa Major
d’Hivern. yy

Carnets per alimentar gats
BLANES

L’Ajuntament de Blanes acredita 62 persones perquè puguin
donar aliments a les colònies de
gats de la vila.
Se’ls ha lliurat un carnet que
els autoritza per poder fer-ho, ja
que l’Ordenança Municipal pro-

hibeix alimentar animals a la via
pública, llevat en aquest cas de les
persones a qui s’ha acreditat. L’acte el van encapçalar l’alcalde de
Blanes, Àngel Canosa, i la tinenta
d’alcalde de Protecció i Benestar
dels Animals, Marina Vall-Llosada, acompanyats de la presidenta
de Sa Gatonera, Montse López.

Colònia de Gats dels Padrets. Foto Aj. Blanes

Sa Gatonera és una associació blanenca formada per veïns
i veïnes voluntàries de Blanes, a
qui els preocupa la problemàtica existent amb la superpoblació felina urbana. Sobretot pel
què aquesta situació comporta:
abandonaments a la via pública
que poden acabar sovint amb la
vida dels gats, molèsties i queixes dels veïns, perill de manca de
salubritat, etc.
L’Ajuntament de Blanes ha
expedit un total de 62 carnets
per a sengles persones que a
partir d’ara estan autoritzades
per poder alimentar els gats a la
via pública. Aquesta acreditació
ha estat necessària perquè del
contrari aquests voluntaris i voluntàries estarien contravenint
l’Ordenança Municipal que prohibeix a la ciutadania alimentar
animals –gats, coloms, gavians,
ocells...– a la via pública. yy

LA MARINA 21

DESEMBRE DE 2019

‘Santa Maria, ora pro omnibus’
BLANES

Èxit de públic, rialles i molts
aplaudiments en les dues representacions de l’obra ‘Santa Maria, ora pro omnibus’ creada per
a commemorar els 700 anys de
la Parròquia de Santa Maria de
Blanes. La dramatúrgia va anar a
càrrec de Josep Alum i la direcció
musical, de Josep Maria Guinart.
Un gran nombre d’entitats locals
es van implicar en el projecte.

«‘Santa Maria, ora pro
omnibus’ ha estat creada
per a commemorar els 700
anys de la Parròquia»
El principal fil conductor que
va afegint detalls escampats de la
història de la Parròquia Santa Maria són les intervencions de l’inoblidable duet de cinematogràfics
actors còmics Stan Laurel i Oliver
Hardy, més coneguts pel seu nom
en castellà: El gordo y el flaco.
Pep Alum els va escollir en referència a les projeccions de cine-

Laurel i Hardy van actuar de fil conductor. Foto Juan Laguna

ma infantil i familiar que es feien
a l’Esbarjo Parroquial. De fet, era
el secret més ben guardat de tot
el muntatge, que no es va desvetllar fins a l’estrena. Al programa
hi havia dos barrets que van generar tota mena de comentaris i
especulacions.
Tal i com explicava Alum:
“L’equip artístic de Santa Maria ora pro omnibus hem escollit

«Èxit de públic en les
dues representacions
programades»
abans que el camí del realisme,
el camí de la versemblança, de
l’emoció i de l’humor per apropar-vos a alguns moments de
la història passada i recent de la
Parròquia’. yy

Baixada de torxes de Santa
Caterina
BLANES

La Baixada de torxes de Santa Caterina, era una tradició blanenca que data del 1650 i es va
deixar de fer el 1936. En aquesta ocasió, la idea d’organitzar
aquest acte i el pes logístic va
anar a càrrec de l’Associació Estimem les Ermites de Blanes per
commemorar els 700 anys de la
Parròquia de Santa Maria.

«Els participants van iniciar
el recorregut des de 7
indrets per trobar-se tots
a la plaça de l’Església de
Santa Maria»

cançons a càrrec de Ruth Cerdan
i Gustavo Martínez a la guitarra
que van amenitzar una trobada
tan especial.

«Era una tradició blanenca
que data del 1650 i es va
deixar de fer el 1936»
Per tancar, es va oferir un rom
cremat i una xocolatada. Simbòlicament, els dos participants més
joves i el més gran van encarregar-se d’encendre amb les seves

torxes el rom cremat. Pel que fa a
la xocolatada, també era apta per
a celíacs i es va oferir comptant
amb la col·laboració de les associacions de veïns dels barris de
Raval i Sa Carbonera.
Des que es va deixar de fer, al
1936, es va recuperar en una única ocasió, ara fa nou anys. L’Agrupament Escolta i Guia Pinya de
Rosa va avançar en processó pels
carrers de Blanes des de l’ermita
de l’Esperança fins a la plaça dels
Dies Feiners acompanyats dels
capgrossos i grallers. yy

La trobada es va estructurar
a través de set punts de concentració des d’on van sortir amb les
torxes enceses per confluir tots,
pels volts de les 7 de la tarda, a la
plaça de l’Església.
Un cop van ser tots a la plaça,
es va fer un breu torn de parlaments amb les intervencions de
l’historiador i tècnic de l’Arxiu
Municipal Aitor Roger; el rector de la Parròquia Santa Maria,
Enric Roura, i la segona tinenta
d’alcalde de l’Ajuntament
de
Blanes i regidora de l’Arxiu Municipal, Olga López. La vetllada
es va completar amb diverses

Un dels grups que es dirigia a la Parròquia. Foto Yoyo

Aquest espai està disponible
per a la vostra empresa
Tel. 972 33 45 00
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“Àvies remeieres”
LLORET DE MAR

El divendres, 29 de novembre, a la sala d’actes del local social del Club Marina Casinet hi va
haver una xerrada del col·lectiu
Pedra Tosca de les Preses sobre el
tema de les herbes medicinals. En
aquesta població, un col·lectiu de
senyores grans, anomenades àvies remeieres, porten a terme des
de fa temps interessants activitats d’identificació i divulgació de
plantes útils per a la salut.
Cinc àvies d’aquesta agrupació
es van desplaçar a Lloret, per fer
una demostració d’aquest món,
mostrant com elaborar ungüents,

«Un grup d’àvies de les
Preses, treballen en la
divulgació de plantes útils
per a la salut»
infusions i licors amb diferents
exemplars d’herbes que esdevenen remeis casolans, explicant el
procés d’elaboració i donant a degustar algunes infusions.
Una activitat diferent a d’altres portades a terme al Club
Marina Casinet que va satisfer
els presents que, en acabar, es pogueren endur brots de les herbes
presentades, com també adquirir

SOCIETAT

el llibre Guarir amb les plantes remeieres, que ja ha arribat a la 5a
edició, i d’altres productes elaborats amb plantes remeieres.

«El Club Marina Casinet
programarà una visita a les
seves plantacions»
La proposta per completar
els coneixements exposats és, de
cara al bon temps, fer una visita
concertada a les seves plantacions de les Preses, per veure fins i
tot les destil·lacions que fan amb
els alambins i degustar els productes resultants. yy

Dia Mundial de la Sida
Segons l’Agència de Salut Pública de Catalunya, durant el
2018 s’han registrat 613 casos
diagnosticats, un 4,9% menys
en relació al 2017 i un 26,7%
menys respecte els declarats al
2013. Per tant, el nombre de
casos ha davallat més d’un 25%
en 5 anys. Aquesta reducció del
nombre de nous diagnòstics

del VIH es deu, en part, a una
disminució i retard en la declaració. A Catalunya, s’estima
que 32.429 persones viuen amb
el VIH. En l’actualitat, la taxa
d’incidència de la infecció és de
8,1 casos per cada 100.000 habitants. Els homes representen
el 87% del total de casos. yy

Façana Ajuntament de Blanes. Foto Aj. Blanes

Festa inclusiva
#SomCapaços ha organitzat
una festa inclusiva per celebrar
el Dia Mundial de la Discapacitat a Lloret de Mar. Una festa,
per sensibilitzar la societat i visibilitzar la gent que té capaci-

Presentació al Club Marina Casinet. Foto M.A. Comas

tats diferents. Hi han participat:
Pas a Pas, Mifas, Punt d’Equilibri i Aspronis. Els diners obtinguts s’enviaran a la Marató de
TV3, enguany dedicada a les
malalties minoritàries. yy

‘TastABlanes Nadal’
BLANES

La fira, amb propostes gastronòmiques d’empreses i locals de
restauració, es va fer el dissabte 7 de
desembre de 18 a 23 h al passeig de
Dintre i va incloure un concert del
cantant català Jordi Ninus.
El II TastABlanes Nadal estava organitzat per l’Àrea de Promoció de la Ciutat i Turisme de

«Aquest any hi han
participat 12 empreses
locals»

l’Ajuntament de Blanes i l’Associació d’Hostaleria.

«Va incloure un concert del
cantant català Jordi Ninus»

Una de les principals novetats del TastABlanes Nadal ha
estat una substancial millora en
la seva presentació. Els diferents
estands dels locals i empreses que
hi participaven estaven allotjats
en uns estands rústics unificats.
Els encarregats d’atendre’ls són els
responsables dels 12 establiments
i empreses que hi han participat.
Mantenen viva la filosofia de l’experiència: la unió fa la força, més
enllà de la sana competència que
pot haver dins un mateix ram.

El criteri que va fer néixer el
TastABlanes fa tres anys es reforça
amb les indumentàries que llueixen
els restauradors: un davantal vermell amb el logotip que els identifica: TAB; és a dir TastABlanes. Cada
establiment oferia tres o quatre
tastets representatius del seu local
a preus que anaven dels 1,5 € fins
als 6 €, i per poder degustar-ho, hi
havia instal·lades taules i cadires als
dos extrems del recinte de la mostra gastronòmica. yy

Una de les parades que es van muntar. Foto M.A. Comas

Tirada a l’art
La Penya Xino-Xano de Lloret
de Mar, fidel a la tradició ha realitzat una nova tirada de l’art per
recordar com es pescava dècades enrere o per ensenyar-ho als

més joves. En aquesta ocasió el
temps va acompanyar i la pesca
va ser bona, especialment pel
que fa als sonsos. L’acte es va celebrar a la platja central. yy

Pesca aconseguida. Foto M.A. Comas
Passeig de Dintre, el dia 7. Foto Yoyo
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Agressió al tren
PINEDA DE MAR

Els Mossos van detenir dos joves, un de 19 anys i l'altre menor
d'edat, després que tres vigilants
de seguretat de Renfe resultessin
ferits en una baralla a l'estació de
Pineda de Mar.

«Els fets van passar quan
el comboi que venia de
Blanes es va aturar a
Pineda de Mar»
Els fets van tenir lloc deu minuts abans de les set del matí del
diumenge 1 de desembre, quan
un tren que viatjava de Blanes a

Interior del comboi. Foto ACN

Barcelona es va aturar a Pineda
i dos grups de persones que tornaven de festa van tenir un enfrontament. Els vigilants els van
intentar separar i els joves els van
colpejar. Dos dels empleats de
seguretat van haver de ser traslladats a l'hospital. Renfe denunciarà els agressors.
El portaveu de Renfe, Antonio Carmona, va lamentar l'episodi i va explicar que, «no és la
primera vegada que després de
sortir de festa un grup de joves
protagonitza aldarulls d'aquesta
mena». Tot i que a l'estació de
Pineda de Mar no s'havia detec-

tat mai cap incident com aquest,
Carmona va recordar que sí que
fa anys havien tingut lloc baralles
a d'altres punts de la xarxa ferroviària com Mataró o Granollers.
A Blanes, també hi ha hagut més
d’un problema.

«Era el primer tren del
diumenge 1 de desembre
al matí»
Carmona va assegurar que els
fets es van iniciar a l'estació i que
després la baralla es va traslladar
a l'interior del comboi que feia el
trajecte de Blanes a Barcelona. yy

Atropellament
mortal
PALAFOLLS

Un ciclista de 52 anys ha mort
aquest novembre atropellat per un
cotxe a Palafolls. El conductor del
vehicle va fugir del lloc dels fets
sense socórrer la víctima.

«Tant la víctima com el
conductor eren veïns de
Blanes»
Els fets van passar pels voltants
de les 06.30 hores del matí quan el
ciclista –que anava amb una bicicleta elèctrica- circulava per la
B-682 després de sortir de treballar a Malgrat de Mar. Un cotxe
que circulava en el mateix sentit
el va envestir i va continuar sense
ajudar-lo. Com a conseqüència de
la topada, el turisme va patir desperfectes al capó, netejaparabrises
i vidre principal.
A banda del vidre principal
trencat del vehicle infractor,
també va quedar totalment de
color blanc, ja que la víctima
portava a sobre una motxilla plena de làctics. El conductor havia

de guiar el cotxe amb el cap per
fora i es va creuar amb una ambulància del SEM, que el va acabar perseguint i fent-lo aturar a
tocar del CAP-2 de Blanes. Allà
es va avisar la Policia Local de
Blanes, que el va detenir.
El detingut, de 22 anys, va triplicar la taxa d'alcoholèmia i va
donar positiu per cocaïna. Està
acusat de tres delictes: homicidi
imprudent, omissió del deure de
socors i conducció sota els efectes
de l'alcohol i les drogues.

«El jutge ha decretat presó
provisional sense fiança»
PRESÓ PROVISIONAL SENSE
FIANÇA
Després de la intervenció de
la Policia Local, el detingut va
passar als Mossos, que finalment
el van portar al jutjat. El jutjat de
guàrdia d’Arenys de Mar va decretar dies després de l’accident
presó provisional comunicada i
sense fiança per al conductor. yy
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Rem de llarga
distància
LLORET DE MAR

Badalona, Arenys de Mar i
Lloret de Mar acolliran les proves
d’una nova competició de rem de
llarga distància, organitzada per
la Federació Catalana de Rem per
a llaguts catalans. La distància,
4.000 metres.
En l’esperat retorn de l’equip
absolut masculí del Rem Santa
Cristina de Lloret de Mar, els vogadors sèniors no van defraudar
a la primera prova de Badalona i van assolir el millor temps
(27:35;31), molt per davant del

10a Passafred

segon classificat, el C.R. Badalona A (27:52;27) i el tercer, el C.R.
Cambrils (28:49;74). Els vogadors
lloretencs portaven entrenant al
gimnàs des del setembre.
El club lloretenc es va presentar en totes les categories: veterà
mixt (que ha remat en la mànega
del veterà femení), veterà masculí,
sènior femení i sènior masculí.
La segona prova s’ha celebrat a
Arenys de Mar i la tercera i última, serà el 15 d’aquest desembre a
Santa Cristina. yy

La sortida es va donar a la Ciutat Esportiva. Foto Yoyo
BLANES

Mustafá Quissaden i Mayca
Rivas guanyen la 10a Passafred
de Blanes.

«Enguany la sortida i
l’arribada ha estat a la
Ciutat Esportiva»

Prova de Badalona. Foto CR Santa Cristina

Comarcals de
futbol sala
BLANES

Blanes ha acollit, un any més,
els Campionats Comarcals de Seleccions de Futbol Sala, categories
de base. Enguany s’ha arribat a la 9a
edició que hi ha reunit 54 seleccions
de 5 categories diferents i centenars
d’aficionats que els hi han fet costat.
El campionat s’ha celebrat els
dies 6 i 7 de desembre a la Ciutat Esportiva de Mas Cuní que ofereix totes les seves pistes per a desenvolupar els partits que organitza la FCF.
El divendres es va jugar la fase
de grups i el dissabte, els partits

Selecció infantil de Girona. Foto Yoyo

de classificació per a les finals,
moment en què es van decidir els
campions 2019.
Tots els seleccionats havien
participat anteriorment en cinc
convocatòries amb l’objectiu d’escollir els millors jugadors i jugadores de cada zona i categoria.
Aquest cap de setmana de desembre és una de les dates que la
Ciutat Esportiva de Blanes acull
més gent, esportistes i seguidors,
de tot l’any. Hi va haver partits els
dia 6 durant tota la jornada, i el
dia 7, fins al migdia. yy

Organitzada pel Centre Excursionista de Blanes amb el suport de l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament, enguany la principal novetat de la 10a Passafred ha estat
que el punt de sortida i arribada
era la Ciutat Esportiva Blanes. En
les darreres edicions havia estat

el Santuari del Vilar, però el canvi
de localització ha permès diverses millores logístiques molt ben
valorades tant per l’organització
com pels participants: facilitat
per aparcar, vestidors...

«Hi havia dos recorreguts
de 12 i 21 quilòmetres»
També s’ha modificat el circuit, procurant que el recorregut mantingués els atractius de
les nou anteriors edicions, però
afegint-hi d’altres al·licients que
han fet més amena i atractiva
l’experiència.

A la ½ Marató, el podi dels
més ràpids l’han encapçalat
Mustafa Quissaden, que ha invertit 1’44’09 hores. L’han seguit
en segon lloc Guillem Busquets
(1’44’36 hores); i en tercer lloc
David Cazalla (1’46’42 hores).
Per la seva banda, el podi de dones l’ha encapçalat Mayca Rivas
(2’17’58 hores); seguida per Sílvia Trias (2’31’11 hores); i Carme
Muñoz (2’58’20 hores).
Hi han participat un total de
370 persones: 290 a la Caminada
Popular, de 12 km, i 80 a la Mitja
Marató, de 21 km de recorregut. yy

El CV Blanes entre els millors
BLANES

La revista Moteur Boat, líder
a França de les publicacions referents a embarcacions a motor
va publicar un extens reportatge
sobre els ports francesos, italians
i espanyols en base a les dades
d’enquestes i opinions extretes de
l’aplicació NAVILY.
Aquesta aplicació, està disponible en 5 idiomes, és líder i innovadora dins les aplicacions de
guies nàutiques per aparells de telefonia mòbil amb més de 200.000
usuaris i permet reservar amarrament en més de 650 ports associats a tota Europa. Compta amb
una base de dades referents a més
de 11.000 llocs de fondeig i 3.000
ports. Compta també amb més de
30.000 comentaris compartits i
més de 20.000 fotografies publicades. L’aplicació proporciona dades
d’interès per als navegants, com
ara tarifes d’amarradors, fotografies, horaris d’oficines, així com
equipaments i serveis.
Deixant de banda els ports
francesos, l’article donava les dades dels ports escollits pels nave-

Instal·lacions del CV Blanes. Foto Yoyo

gants com a millors ports de l’Estat espanyol i italià.
El Club de Vela Blanes se situava en tercer lloc, essent el millor
port espanyol, només superat pels
ports italians de Sardenya.

Els ítems millors valorats
del port esportiu blanenc, primer port de la Costa Brava, són
la proximitat, la neteja i l’atenció
del personal, tant d’oficina com de
marineria. yy
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Lloret acollirà el proper mes de maig el Congrés
Mundial de Turisme Esportiu
Es tracta del principal esdeveniment de l’Any del Turisme Esportiu 2020
me des del 2006 i és el municipi
de Catalunya amb més disciplines certificades, concretament
en futbol, atletisme, ciclisme, natació, triatló i esports col·lectius”.
L’alcalde també ha afegit que,
“des de Lloret Turisme treballem
el turisme esportiu amb un pla
d’accions concret que inclou l’especialització, estratègia i inversió
publicoprivada”.

LLORET DE MAR

La Generalitat de Catalunya,
a través de l’Agència Catalana de
Turisme, ha fet públic que el Congrés Mundial de Turisme Esportiu tindrà lloc a Lloret Mar el proper mes de maig en col·laboració
amb l’Organització Mundial del
Turisme. Aquest congrés permetrà esdevenir el punt de trobada
i de referència de la indústria del
turisme esportiu a nivell mundial
i reflexionar i debatre sobre la situació d’aquest sector i les seves
necessitats d’actuació.

«Lloret de Mar és el
municipi de Catalunya
amb més disciplines
certificades»

«Es farà els dies 28 i 29 de
maig de 2020»
L’anunci oficial es va fer durant la presentació de l’Any del
Turisme Esportiu 2020, que es va
fer a l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC).
El Congrés, que comptarà
entre d’altres amb el suport de
l’Ajuntament de Lloret de Mar,
es durà a terme el 28 i 29 de

Piscina olímpica de Lloret. Foto M.A. Comas

maig i serà una de les principals
accions de les més de cinquanta
activitats programades amb motiu de l’Any del Turisme Esportiu
2020. Moltes d’aquestes accions

es realitzaran conjuntament amb
els patronats de turisme de les
Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, a més de
Turisme de Barcelona.

L’alcalde de Lloret de Mar,
Jaume Dulsat, ha recordat que,
“Lloret està certificada com a
destinació de turisme esportiu
per l’Agència Catalana de Turis-

Anualment, Lloret de Mar
acull més de 400 esdeveniments
esportius i uns 58.000 esportistes
i acompanyants. A nivell d’oferta especialitzada compta amb 14
hotels i dues agències de viatges;
unes xifres que situen Lloret com
una de les principals destinacions
especialitzades en turisme esportiu del territori. yy

Canvi d’entrenador Futbol solidari
BLANES

Joan Martínez deixa la banqueta del CD Blanes. La directiva
ha decidit un canvi de rumb i l’ha
destituït a ell i els seus ajudants Jordi Torruella i Manolo Gutiérrez a
la jornada onze del Campionat de
Segona Catalana. Joan Cotano és
el nou tècnic de l’entitat blanenca
després d’una jornada amb el tècnic del B i victòria a camp contrari.

«Cotano debuta amb un
empat remuntant un 0-2
en contra»
Martínez portava deu anys al
Club, bàsicament a la base, però

la temporada 2017/2018 va agafar el primer equip a Tercera i el
maig passat el va pujar a Segona.
Els resultats, però, no han acompanyat i s’ha decidit un canvi
amb l’objectiu de revertir la situació i trencar amb la mala dinàmica actual, segons la nota difosa
pel Club. En aquesta nota també
s’agraeix la feina feta i la dedicació durant tots aquests anys.
Després de 13 jornades, una
amb Cotano a la banqueta (2-2 davant del Bosc de Tosca), el CD Blanes ha arribat a l’aturada del 8 de
desembre, ocupant la 13a posició
amb 4 victòries, 3 empats i 6 derrotes. Ha fet 20 gols i n’ha rebut 31. yy

Participants al triangular. Foto CF Lloret
MOISÉS GARCÍA - LLORET

El Club de Futbol Lloret recapta 350 euros en el primer triangular solidari de veterans, en benefici de ForçAME.

«Hi van participar: Girona
FC, Palamós i CF Lloret»

Joan Cotano. Foto Yoyo

Un dels esdeveniments esportius de la Festa Major de Sant
Romà va ser la primera edició del
Triangular Solidari de Veterans,
amb la participació del Girona FC
i el Palamós. La jornada festiva
va servir per recaptar diners per

l’associació lloretenca ForçAME,
que destina els seus esforços a la
investigació de l’Atròfia Muscular Espinal, en suport a l’Hospital Sant Joan de Deu de Barcelona. A través dels sortejos de samarretes d’equips professionals i
d’una guardiola solidària, l’entitat ha pogut recaptar 350 euros,
que han estat entregats íntegrament a l’associació benèfica.
Pel que fa a l’aspecte esportiu,
que era secundari, el guanyador
del triangular va ser el Girona
FC, que va superar al Palamós CF,
que va ser el segon, i al CF Lloret,

«Va obrir la jornada
l’Escoleta del CF Lloret»
que va acabar en el tercer lloc.
Molts dels jugadors van demostrar que, tot i que han passat els
anys, la qualitat futbolística segueix intacta. La cita va comptar amb jugadors destacats com
Albert Serra i Òscar Serrano, en
el Girona, o Joan Carrillo, en el
Palamós. Cal destacar que la jornada es va obrir amb un partit de
l’Escoleta del CF Lloret –els més
petits de l’entitat–. yy
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LLORET DE MAR
DE L'1 AL 31
EXPOSICIÓ: EL TREBALL DE LES
DONES A LLORET.
Arxiu Municipal. 9-14 h.
DEL 2 DESEM. AL 3 DE GENER
EXPOSICIÓ:
APELOFOTOGRAFIA
Casa de la Cultura
DEL 4 DESEM. AL 11 DE GENER
EXPOSICIÓ: EL MÓN COM A
MEDITACIÓ. De Maria Mercader.
Casa de la Cultura.
DIA 12
TRES CARAS
CINECLUB ADLER
Teatre de Lloret. 21 h
DIA 13
CONFERÈNCIA SOBRE
EL BARÍTON LLORENÇ PAGANS
A càrrec de Joaquim Rabasseda
Club Marina Casinet. 20 h.
DIES 14 I 15
ACTIVITATS A FAVOR
DE LA MARATÓ DE TV3
De 9-22 h.
DIA 14
CONCERT DE NADAL.
ASSOCIACIÓ
HISPANOAMERICANA DE LLORET
Teatre de Lloret. 19 h

KIDS&US-SAVING CHRISTMAS
EL RACÓ DELS CONTES (anglès)
Casa Cultura- Biblioteca. 11.30 h.

A càrrec de La Minúscula.
EL RACÓ DELS CONTES
Casa Cultura-Biblioteca. 11.30 h.

DIA 15
XXXV FIRA DELS SANTS
METGES. Plaça Església Sant
Romà. De 9 a 13 h.

FESTIVAL DE NADAL
ESCOLA ALIRA DE DANSA
Teatre de Lloret. 18 h

BLACK MUSIC PER ALS MÉS
MENUTS
Escena Familiar / CONCERT
Teatre de Lloret. 10.30 h
GIMNÀSTICA RÍTMICA VITRY
FESTIVAL DE NADAL
Pavelló El Molí. 11 h
DIA 18
TALLER D’EMBOLICAR REGALS
Per a adults. Sala Polivalent.
18.30 h.
DIA 19
EL DIA MÉS CURT. PERLES
CINECLUB ADLER
Teatre de Lloret. 20.30 h.
DIA 20
CONFERÈNCIA: ICONOGRAFIA
DE LA MARE DE DÉU
A càrrec d’Àngel Rodriguez.
Club Marina Casinet. 20 h.
DIA 21
CONTE I TALLER DE NADAL

DIA 22
FESTIVAL PATINATGE ARTÍSTIC
Pavelló Municipal . 9-21 h
CURSA DE NADAL POPULAR
DE LLORET
Pistes Atletisme. 10-13 h.
SOLAN & ERI: MISSIÓ A LA
LLUNA. EL PETIT ADLER.
Teatre de Lloret. 12 h.
ELS PASTORETS - TEATRE.
Casal de l’Obrera. 18 h.
FESTIVAL DE DANSA A
BENEFICI PER LA MARATÓ DE
TV3. Teatre de Lloret. 18 h
DIA 23
CONSTRUÏM AMB LEGO
Zona 0-3 (3-4 anys).
Sala Polivalent. 11 h.
DEL 24 DESEM. AL 7 DE GENER
EXPOSICIÓ DE DIORAMES
Església Parroquial Sant Romà.

DIA 24
CONCERT DE NADALES
MISSA DEL GALL. Església
Parroquial Sant Romà. 23.30 h.
DIA 26
ELS PASTORETS - TEATRE.
Casal de l’Obrera. 18 h.
DIA 27
TALLER DE ROBÒTICA AMB
LEGO. Sala Polivalent. 10 h.
Aula taller (5-7 anys)

Teatre de Lloret. 21 h.
DEL 27 AL 29
TALLER DE NADAL
Museu del Mar. 17 h.
DIA 28
PESSEBRE VIVENT. Església Sant
Romà- Pati-Erol. 20-21.30 h
DIES 28 I 29
OPEN INTERNACIONAL KARATE
Pavelló Poliesportiu. 10 h.

TALLER DE ROBÒTICA AMB
LEGO. Sala Polivalent. 12 h.
Aula taller (+ 8 anys)

DIA 29
ELS PASTORETS - TEATRE.
Casal de l’Obrera. 18 h.

PETITA FESTA - TEATRE. A càrrec
de Toti Soler i Gemma Humet

MISSA ROCIERA DE NADAL
Església de Sant Romà. 19 h.

NADALES AL CARRER
Cor de Cambra Sota Palau
Carrers del centre. A les 19 h.

Entitat convidada: Agrupació
Pessebrista de Blanes.

BLANES
DIA 15
CERCAVILA D’ES TIÓ. A les 12 h.
Sortida: Plaça Països Catalans.
Arribada: Plaça Espanya.
DEL 16 AL 20
GRAN RECOLLIDA JOGUINES
Creu Roja
DIA 17
NIT DE MONÒLEGS
Quim Masferrer · Creu Roja
Teatre de Blanes. A les 21 h.

FINS AL 7 GENER
NADAL A BLANES · LA MÀGIA
DEL NADAL T’ESPERA

Banc dels Músics

PESSEBRE TRADICIONAL I
DECORACIÓ DE NADAL
Plaça dels Dies Feiners

DEL 7 AL 15
46è CONCURS ORNITOLÒGIC
DE BLANES I COMARCA
C/ Ample, 11

ACTIVITATS EN BENEFICI DE
LA MARATÓ DE TV3
DIA 13
V MARXA NOCTURNA
FAMILIAR. Escola Mossèn Joan
Batlle. A les 17.30 h.
DIA 15
VENDA DE LLIBRES · ABBC
Passeig de Mar. Tot el dia.
TALLER I JOCS ESPORTIUS A
LA PLATJA. Col·legi Santa Maria.
D’11 a 14 h. Passeig de Mar /

ALTRES ACTES:

DIA 13
CANTADA DE NADALES
Col·legi Cor de Maria / Plaça
Església. De 10.30 a 12 h.

DIA 20
SOPAR DE NADAL JOVE
I CONCURS “TU SÍ QUE
BLANES”. Per a joves de 14 a 30
anys. Casal de Joves de Blanes.
A les 21 h.
DIA 21
FIRA DE SANT TOMÀS
C. Ample, Muralla, Raval i plaça
Espanya. De 9 a 21 h.
DIES 21 I 22
SEGUIM ASSAJANT PASTORS I
MISTERIS. Pastorets de Blanes
Teatre de Blanes. Dia 21 a les 22h
i dia 22 a les 19 h.

DIA 14
ESPECTACLE TORNEM A
CASA XXL. Esbart J. Ruyra / Cor
Cambra Sota Palau / Cobla Flama
Farners. Parròquia de Santa
Maria. A les 17 i a les 21 h.

DIA 22
CONCERT DE NADAL
Banda i Cobla Col·legi Santa Maria.
Plaça Espanya. A les 12.30 h.

RECORDS PER A TU. A les 21 h.
Nabac Grup · Teatre de Blanes.

FESTA DEL CAGA TIÓ
Plaça Espanya. A les 17 h.

DEL 27 AL 4 GENER
RECOLLIDA CARTES PATGES
REIALS

DIA 17
MINICLUB: Feliu rei de les
ovelles d’Olivier Tallec. A les
17.30 h.

DIA 28
PER NADAL, FEM POBLE
Grup Miratge
Teatre de Blanes. A les 19 h.

DIES 19 I 20
DONACIÓ DE SANG. Dia 19 de
16 a 20 h i dia 20 de 10 a 14 h i
de 16 a 20 h.

DIA 29
MISSA D'ÀNGELIS. Cor de
Cambra Sota Palau. Parròquia de
Santa Maria. A les 12 h.

SESSIÓ DEL CLUB DE LECTURA
JUVENIL: Invisible d’Eloy
Moreno. A les 17.30 h.

BIBLIOTECA COMARCAL

DIA 21
CANTEM NADALES AMB
BARRETINA I SAMARRA amb
la Coral de Petits del barri de Sa
Carbonera. A les 12 h.

DIA 12
HORA DEL CONTE I TALLER:
Contes de Nadal i Taller de Fanalets
de Reis, amb la Companyia La Sal
d’Olot. A les 18 h.

DIA 23
TALLER DECORACIÓ DE
PESSEBRES, a càrrec de
l’Associació Pessebrista de
Blanes. De 16 a 18 h.

DIA 13
CLUB DE JOCS DE TAULA
Per a nens i nenes a partir de 8
anys, joves i adults. A les 18 h.
Properes sessions: dia 21 a les 11
h i dia 27 a les 18 h.

DIA 3 GENER
ÉS NADAL amb el Mag Igor, UN
CLÀSSIC! A les 18 h.

MAGIA COMEDY. Gerard Borrell
Teatre de Blanes. A les 19 h.

DEL 17 AL 7 GENER 2020
PROMOCIONEM LA CULTURA,
FOMENTEM LA LECTURA.

HORARI D’ESTUDIANTS
De l’1 al 31 gener 2020: de
dilluns a divendres de 9.30 a
20.30 h ininterrompudament i
dissabtes de 9.30 a 14 h.
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MARESME
NADAL
PINEDA DE MAR
PISTA DE PATINATGE
Plaça Espanya, fins al 6 de gener.
PARC DE NADAL
Pl. de les Mèlies i Cal Vedat,
fins al 5 de gener.
TORDERA
PARC INFANTIL TAMPATANTAM
Pavelló dels Països Catalans,
del 27 al 30 de desembre.
JOC DE LA QUINA
Local del C. Dr Fleming, 38, baixos.
Dies 14, 21, 22, 25, 26, 28, 29 de
desembre i 1 i 4 de gener.
DIA 11
CALELLA
ASSEMBLEA
#CalellaJoveParticipa. Espai Jove
de Can Saleta, 18 h.
BALL DE LA GENT GRAN
Espai Mercat, 18 h.
CONFERÈNCIA: ‘Frida Kahlo.
Art, combat i superació’.
Casal l’Amistat, 18.30 h.
PINEDA DE MAR
CAMPANYA de donació de sang.
Gimnàs de l’Escola Aloc, 15.30 h.
TORDERA
TALLER Decorem el Nadal.
Biblioteca, 18 h.
MALGRAT DE MAR
TALLER INFANTIL de Nadal per
decorar la biblioteca. Biblioteca
la Cooperativa, 17 h.
SANTA SUSANNA
CURS d’història de Catalunya:
La Corona d’Aragó. Biblioteca,
15.30 h.
DIA 12
CALELLA
CAMINADES: ‘Pas a pas, fem
salut’. Sessió 9: ruta panoràmica
i píndola dedicada a la violència
masclista. Sortida des del CAP, 9 h.

MARATÓ de dibuix a favor de les
malalties minoritàries. Biblioteca
Serra i Moret, 17.30 h.
MALGRAT DE MAR
CLUB DE LECTURA FÀCIL.
Biblioteca la Cooperativa, 11 h.
CONTES per a infants. Biblioteca
la Cooperativa, 17.30 h.
PALAFOLLS
PRESENTACIÓ del llibre La
professionalització de les
llevadores de Girona (18301870). Associació del Casal de la
Dona, 19 h.
DIA 13
CALELLA
TERTÚLIES EN CATALÀ amb
el llibre Molt soroll per no res.
Biblioteca, 10 h.
MERCAT SOLIDARI de joguines,
xocolatada popular i una quina
de Nadal en benefici de la
Marató. Pati de l’Escola Pia,
16.30 h.
TALLER de decoració de
Nadal. Fem un adorn de Nadal.
Biblioteca, 19 h.
PINEDA DE MAR
PRESENTACIÓ de l’Escola de
Saviesa. Local Canviem, 18 h.
MALGRAT DE MAR
HORA DEL CONTE: Nadal.
Biblioteca la Cooperativa, 18 h.
PALAFOLLS
CANTADA DE NADALES.
Residència de la Gent Gran, a càrrec
de la Coral Palatiolo. 16.30 h.
DIA 14
CALELLA
TORNEIG de bàsquet adaptat.
Zona esportiva la Muntanyeta, 9 h.
CAP NEN SENSE JOGUINA. Zona
esportiva la Muntanyeta, 10 h.
ACTIVITATS per a la mainada,
venda de productes artesanals i
menjar casolà marroquí i africà i
xocolatada. Plaça de l’Església, 10 h.

XERRADA per a familiars de
malalts d’Alzheimer i altres
demències: Repàs de l’any i
propostes 2020. Sala de Juntes de
l’Hospital Sant Jaume, 15.15 h.

VIII FIRA DE NADAL
Plaça de l’Església, 10 h.

TARDES de tertúlia. Biblioteca
Can Salvador de la Plaça, 18 h.

MASTERCLASS de Sh’bam.
Plaça de l’Ajuntament, 12 h.

CLUB DE LECTURA en anglès.
Biblioteca, 19 h.

INAUGURACIÓ de l’exposició
Persones. Biblioteca, 13 h.

PRESENTACIÓ de l’Agenda
Llatinoamericana Mundial 2020.
Casal l’Amistat, 19 h.

INAUGURACIÓ del pessebre del
Museu. Pati del Museu-Arxiu
Municipal Josep M.Codina, 17 h.

PINEDA DE MAR
XERRADA: Les primeres cures.
Centre Cívic Poblenou, 10.30 h.

INAGURACIÓ del pessebre de
la ciutat situat a la Parròquia de
Calella i al Centre Parroquial.
Plaça de l’Església, 18 h.

XERRADA: Àpats de Nadal
(sense culpa). Centre Cívic
Poblenou, 17.30 h.

REPRESENTACIÓ del musical Boig
per tu. Sala Mozart, 21.30 h.

PINEDA DE MAR
MARATÓ DE DIBUIX a favor
de les malalties minoritàries.
Biblioteca Serra i Moret, 17.30 h.
PARTIT DE VETERANS per la
Marató de TV3. Pavelló Nino
Buscató, 17.30 h.
TEATRE: Els fantasmes de Nadal.
Sala Gran del Centre Cultural, 19 h.
TORDERA
FIRA DE NADAL
Durant tot el dia, pl. Església.
CAP NEN SENSE JOGUINA
Mirador de la pl. Església, 17 h.
MALGRAT DE MAR
TALLER de galetes per decorar
l’arbre de Nadal. Peixateries
Velles, 11.30 h.
SANTA SUSANNA
EXPERIMENTA amb la ciència:
l’aigua. Biblioteca, 11 h.
PALAFOLLS
MARXA SOLIDÀRIA. En benefici
de la Marató de TV3. Sortida des
de les escoles, 10 h.
DIA 15
CALELLA
SORTIDA de la Marxa per la
Marató. Passeig de Manuel
Puigvert. 9 h.
VII FIRA DE NADAL. Plaça de
l’Església, durant tot el dia.
ACTE SOLIDARI: ‘Un pèl de
solidaritat per la Marató’. Plaça
Catalunya, 10 h.
ACTES DIVERSOS per la
Marató de TV3: ruleta, quina,
balls, manualitats, jocs... Plaça
Catalunya, 10 h.
CERCAVILA dels Geganters
de Calella. Des de la plaça del
Mercat, fins plaça Catalunya,
11.30 h.
TROBADA POPULAR i familiar
amb motiu del 160è aniversari
del Far. Far de Calella, 12 h.
QUINA DE NADAL. Sala
Polivalent de la Fàbrica LlobetGuri, 16.30 h.
REPRESENTACIÓ del musical
Boig per tu. Sala Mozart, 18 h.
PINEDA DE MAR
PINEDA AMB LA MARATÓ. Amb
diferents activitats i paradetes
solidàries. Plaça Espanya i Mèlies. Matí.
Inauguració pessebre municipal.
12 h.
Inauguració pessebre Casal
d’avis. 18 h.
CONCERT per la Marató. Amb

Fest’n cat i xocolatada popular,
pl. Espanya, 17 h.
IX FESTIVAL DE PATINATGE
ARTÍSTIC de Pineda, Pavelló
Nino Buscató, 17 h.
TEATRE MUSICAL: El vestit pop
de l’Emperador. Auditori, 18 h.
TORDERA
MERCAT SOLIDARI. Tordera
amb la Marató. Tot el matí.
SANTA SUSANNA
ACTES PER LA MARATÓ.
Xocolatada, venda de coques,
rifa, tómbola, entre d’altres. Tot
el matí, a Plaça Catalunya.

MALGRAT DE MAR
TALLER: La cuina de Nadal.
Biblioteca la Cooperativa, 15.30 h.
DIA 18
MALGRAT DE MAR
CLUB DE LECTURA. Biblioteca la
Cooperativa, 18.30 h.
DIA 19
CALELLA
CAMINADES AMABLES. ‘Pas a
pas, fem salut’. Ruta dissenyada
pels participants i tancament del
programa. Sortida des del CAP,
programa, 9 h.
FESTA FINAL de trimestre. Espai
Jove de Can Saleta, 18 h.

SARDANES. Amb la Cobla
Premià. Pavelló d’esports, 18 h.

CLUB DE LECTURA en anglès.
Biblioteca, 19 h.

PALAFOLLS
VERMUT SOLIDARI, al Fòrum
Palatiolo, 12 h.

PROJECCIÓ de Litus. Sala
Mozart, 21 h.

QUINA SOLIDÀRIA. Cafè de
Palafolls, 18 h.
DIA 16
CALELLA
INICI DEL CURS del taller de
pessebrisme. Fàbrica Llobet-Guri.
MALGRAT DE MAR
CLUB DE LECTURA JUVENIL.
Biblioteca La Cooperativa, 17.30h
i 18.30 h.
DIA 17
CALELLA
CREACIÓ del teu perfil InstaLike!
Espai Jove de Can Saleta, 18 h.
PINEDA DE MAR
MERCAT SOLIDARI. Pati Escola
Antoni Doltra, 12.30 h.
BIBLIOLAB: Sopa d’imatges i de
lletres. Biblioteca, 18 h.
TORDERA
FESTIVAL INTERGENERACIONAL.
Esplai, 18 h.

PINEDA DE MAR
CONCERT DE NADAL Solidari per
la Marató. Escola Sant Jordi, 19 h.
TALLER dolç de Nadal. Centre
Cívic Poblenou, 19 h.
MALGRAT DE MAR
TALLER INFANTIL: Arbre
de Nadal, deixa’ns un regal.
Biblioteca La Cooperativa, 17 h.
PALAFOLLS
CERCAVILA DE NADALES. Des
de la zona escolar, 16.30 h.
CANTADA DE NADALES. Teatre,
17.15 h.
DIA 20
CALELLA
FESTIVAL D’HIVERN de l’Escola
la Minerva. Sala Polivalent de la
Fàbrica Llobet-Guri, 9 h.
TERTÚLIES EN CATALÀ. Amb
el llibre Molt soroll per no res.
Biblioteca, 10 h.
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L’AGENDA
L’AGENDA

MARESME
CLUB DE LECTURA Els imaginaris
(de 9 de 12 anys). Biblioteca,
17.30 h.

TORDERA
BIBLIOXICS: ‘La lluna a la
finestra’. Biblioteca, 11 h.

MALGRAT DE MAR
TALLER de galets per al caldo.
Peixateries Velles, 11.30 h.

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

PESSEBRE VIVENT. A l’entorn de
l’ermita de Sant Pere, 18 h.

PALAFOLLS
CLUB DE LECTURA
Biblioteca, 19 h.

ASSEMBLEA de discussió i
votació de les propostes dels
Pressupostos Participatius Joves.
Espai Jove de Can Saleta, 19.30 h.
PINEDA DE MAR
CANTADA DE NADALES
Pl. Reis Catòlics, 10.30 h.
EL NADAL per la Marató de TV3.
Llars d’infants de Pineda, 15 h.
FESTA D’HIVERN. Centre Cívic
Poblenou, 18 h.
XERRADA: EL SIGNIFICAT DEL
NADAL. Local Canviem, 20 h.
DOCUMENTAL: Les nostres
accions, el nostre poder: del
pacifisme a la lluita no-violenta.
Espai Sara Llorens, 20.30 h.
TORDERA
EL NADAL AL CASAL. Casal de
Joves, 17 h.
MALGRAT DE MAR
CONCERT DE NADAL. Església
Parroquial. 20h. En benefici de
Càritas.
SANTA SUSANNA
MARIDATGE: Ratafia i llibres.
Biblioteca, 19 h.
PALAFOLLS
XERRADA. La meditació és fàcil.
Biblioteca, 19 h.

FESTA DE NADAL. Veïnat
Fibracolor, 19 h.
MALGRAT DE MAR
TALLER de trufes de xocolata
i torró de Xixona. Peixateries
Velles. 11.30 h.
CONCERT DE NADAL de l’Aula
de Música Contrapunt. Centre
Cultural, 19.30 h.
PAPANOELADA. Inici de la
cercavila a l'av. dels Països
Catalans, 16 h.
SANTA SUSANNA
CLUB DE JOCS DE TAULA
Biblioteca, 11.30 h.
PALAFOLLS
TIÓ SOLIDARI. Fòrum Palatiolo,
17.30 h.
TALLER DE MANUALITATS.
Biblioteca, 11 h.
38è FESTIVAL DE PATINATGE
ARTÍSTIC. Palauet, 18 h.
DIA 22
CALELLA
III CHRISTMAS FAMILYSPORT.
Passeig de Manuel Puigvert, 11 h.
TORNEIG de tennis taula,
lliurament de premis de la
temporada 2018-19 i inauguració
oficial de l’exposició fotogràfica dels
50 anys. Instal·lacions esportives de
la Fàbrica Llobet. 16 h.

DIA 24
CALELLA
CAGATIÓ, Mercat Municipal,
tarda.
TALLER: Maquillatge infantil
nadalenc. Mercat Municipal, 11 h.
MISSA DEL GALL. Església
Parroquial, 00 h.
PINEDA DE MAR
MISSA DEL GALL. Capella de les
Creus, 22 h; Església Parroquial
Sant Joan Baptista, 23 h, Església
Parroquial de Santa Maria, 00 h.
DIA 25
CALELLA
23a GRAN BANYADA
NADALENCA. Platja, 12 h.
PINEDA DE MAR
MISSA DE NADAL. Capella de les
Creus, 10 h; Església Parroquial
Sant Joan Baptista, 11 h, Església
Parroquial de Santa Maria, 12 h.
TEATRE: Els Pastorets de Pineda,
19 h.
DIA 26
CALELLA
ARRIBADA DELS PATGES de
S.M. els Reis d’Orient. Església de
l’Escola Pia, 11 h.

Pavelló Municipal Parc Dalmau, 9 h.
TEATRE: Els Pastorets, l’Estel de
Natzaret. Teatre Orfeó Calellenc.
18 h.
CONCERT: ‘A ritme de vals’. Sala
Mozart, 21 h.
PINEDA DE MAR
3a JORNADA EXTRA DE
FUTBOL SCHOOL. Pavelló Can
Xaubet, 9 h.
MALGRAT DE MAR
GALA BENÈFICA a favor dels avis
i nens desprotegits de Malgrat
de Mar. A partir de les 18 h. Local
social de la Barretina Vermella.
OCI GAME PARTY. Pavelló
municipal, matí i tarda.
SANTA SUSANNA
RECOLLIDA DE CARTES del
Patge Reial. Plaça Catalunya, d’11
a 14 h.
DIA 29
CALELLA
TORNEIG DE BÀSQUET 3X3.
Pavelló Municipal Parc Dalmau,
9 h.
TEATRE: Els Pastorets, l’Estel de
Natzaret. Teatre Orfeó Calellenc.
18 h.
CONCERT de Nadal amb el grup
Fil de Gospel. Sala Mozart, 18 h.
PINEDA DE MAR
CAMPUS Escola Paco Sedano.
Pavelló Can Xaubet.

QUINA DE NADAL. Fàbrica
Llobet, 16.30 h.

SARDANES. La Principal de
Cassà, 12 h.

QUINA DE NADAL. Sala
polivalent Fàbrica Llobet, 16.30 h.

TEATRE: Els Pastorets, l’Estel de
Natzaret. Teatre Orfeó Calellenc.
19 h.

TEATRE: Els Pastorets de Pineda.
Sala Gran del CCR, 18 h.

PINEDA DE MAR
CONCERT DE NADAL. Amb
Liede Camera. Auditori, 18 h.

TORDERA
CONCERT de Sant Esteve. ‘Entre
Falla i Strawinsky’. Teatre Clavé.

TORDERA
PESSEBRE VIVENT. A l’entorn de
l’ermita de Sant Pere, 18 h.

MALGRAT DE MAR
QUINTO DE NADAL. Pavelló
Municipal, 18 h.

JOCS GEGANTS. Centre
comercial, matí i tarda

MALGRAT DE MAR
ESCUDELLA SOLIDÀRIA del Tió
de Nadal. Peixateries Velles, 12 h.

PALAFOLLS
CONCERT de Sant Esteve. Teatre,
12 h.

ESPAI DEL CONTE. ‘Santa’s
Elves’. Biblioteca, 11.30 h.

TEATRE: Els Pastorets. Centre
Cultural, 18 h.

INAUGURACIÓ DE LA 30a
EXPOSICIÓ de pessebre i
diorames. Sala d’Exposicions del
Casal l’Amistat, 18 h.

DIA 23
CALELLA
MÚSICA EN VIU. Centre
comercial, tarda.

DIA 27
CALELLA
MINIDISCO. Mercat Municipal.
18 h.

TRADICIONAL 49è CONCERT
DE NADAL de sardanes i música
per a cobla. Sala Mozart, 21.30 h.

PINEDA DE MAR
TALLER: Decora el teu pal per
fer cagar el Tió. Centre Cívic
Poblenou, 17 h.

MOSTRA DE DANSA
Teatre, 20 h
DIA 21
CALELLA
CIRCUIT de promeses de tennis
taula. Instal·lacions esportives de
la Fàbrica Llobet-Guri. 9 h.
PRESÈNCIA del Pare Noel. Local
de l’Associació Gent de Barri de
Pequín, 10 h.

PINEDA DE MAR
CONCERT DE NADAL, Set
estampes de Nadal. Auditori, 19 h.

TALLER: Bústies dels bons
desitjos. Biblioteca, 18 h.

PINEDA DE MAR
ARRIBADA DEL PATGE REIAL.
Pl. De les Mèlies, 19 h.
TORDERA
XERRADA i recollida de brossa.
Biblioteca, 11 h.
DIA 28
CALELLA
TORNEIG DE BÀSQUET 3X3.

TORDERA
TEATRE: Els Pastorets. Teatre
Clavé. 19 h.
SANTA SUSANNA
20è PESSEBRE VIVENT. Masia
de Can Ratés, 18 h.
MALGRAT DE MAR
TEATRE. Els Pastorets. Centre
Cultural, 18 h.

DIA 30
CALELLA
JORNADES DE TECNIFICACIÓ.
Pavelló Municipal Parc Dalmau, 9 h.
MALGRAT DE MAR
TALLER per fer una postal amb
sorra de colors. Parc de Can
Campassol, 10.30 h.
TRENET PER A MAINADA.
Carrers del centre, 18 h.
DIA 31
CALELLA
JORNADES DE TECNIFICACIÓ.
Pavelló Municipal Parc Dalmau, 9 h.
CERCAVILA amb carrossa de
l’Home dels Nassos. Carrer
Església, 18 h.
FESTA POPULAR de Cap d’Any.
Plaça de l’Ajuntament, 23.30 h.
OBERTURA DEL FAR. Per veure
sortir el sol. Música i xocolatada. 5 h.
PINEDA DE MAR
FESTA DE CAP D’ANY. Música,
raïm i cava. Pl. Catalunya, 23.30 h.
TORDERA
SOPAR DE CAP D’ANY. Castell
Medieval de Tordera, 20.30 h.
FESTA DE CAP D’ANY. Pavelló
dels Països Catalans, 1 h.
MALGRAT DE MAR
L’HOME DELS NASSOS. Plaça de
l’Església, 11 h.
DIA 5 DE GENER
CALELLA
ARRIBADA DE S.M. ELS REIS
D’ORIENT i inici de la gran
cavalcada. Riera Capaspre, 18 h.
PINEDA DE MAR
CAVALCADA DE REIS, 17 h.
TORDERA
ARRIBADA I CAVALCADA dels
Reis Mags d’Orient. Sortida a
les 17.30 h des de l’Av. Països
Catalans.
MALGRAT DE MAR
CAVALCADA de Reis. Pavelló
Municipal, 18 h.

LA MARINA 29

DESEMBRE DE 2019

ECONOMIA LOCAL

Notable alt
LLORET DE MAR

Els usuaris de Lloret Bus puntuen amb un 8,6 el servei de transport urbà de Lloret.
L’estudi, realitzat per l’empresa
CERES (empresa d’investigació
sociològica i de mercat) s’ha realitzat a un total de 299 usuaris.
Els punts més valorats són l’accés i la temperatura, el conductor,
l’estat de l’autobús, la informació i
el respecte pel medi ambient. La
freqüència i horaris i la informació web han passat de punts forts
a prioritats de primer ordre i, de
segon ordre, destaquen el preu, la
informació al telèfon, la massificació i les marquesines.

Bus urbà. Foto Aj. Lloret

Actualment l’empresa Sagalés
disposa a Lloret de Mar d’una flo-

ta de 5 vehicles per cobrir les diferents rutes. yy

Entre les 100 millors
LLORET DE MAR

Disco Tropics de Lloret de Mar
és la primera discoteca de la demarcació de Girona que es col·loca entre les 100 millors del món
a la llista The World's 100 Best
Clubs 2019 que s’ha fet pública a
Bogotà (Colòmbia).
Entre les millors, també n’hi
ha sis de Barcelona.
Disco Tropics de Lloret de Mar
ocupa el lloc número 78.
La llista està formada per locals de fins a 34 països diferents,
essent l’Estat espanyol el país que
més locals va aportar a la mateixa
amb un total de 22, seguida d'Estats Units que en va aportar 21. yy

Disco Tropics. Foto discotropics.com

Centre Politècnic Comas
BLANES

Aquest 17 de desembre s’inaugurarà el Centre Politècnic Comas de Blanes.

Des de fa anys és evident la
gran mancança de personal qua-

Comastech és una iniciativa
privada de nova creació (actualment en tràmits amb la Generalitat
de Catalunya per a l'homologació
del títol) que impartirà Cicles Formatius de Grau Superior en l'àmbit
de la mecànica i la mecatrònica adherint-se al programa DUAL.
És una aposta de formació de
qualitat, que pot ser una alternativa als estudis universitaris, però
també una via d'accés, que dona a
l'alumne més experiència i coneixement del món laboral i pràctic.

Imatge que anuncia la inauguració

lificat en ensenyaments professionals. yy

30 LA MARINA

DESEMBRE DE 2019

Farmàcies de guàrdia

PUNTS DE DISTRIBUCIÓ DE LA MARINA
BLANES

BLANES
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

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

Desembre

Adreces i telèfons

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

FARMÀCIA CREIXELL
C. Muralla, 36
Tel. 972 330 491
FARMÀCIA OMS
C. Nou, 8
Tel. 972 352 459
FARMÀCIA VIVES 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

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

De 9 a 9 h (24 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
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

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

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

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

De 9.30 a 22.00 h (dia) - De 22.00 a 9.30 h (nit)

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 L. VÁZQUEZ RUIZ
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)
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

8.00

10.00 13.45 15.45 19.15

-

-

6.03

6.33

6.53

7.03

7.33

8.03

8.33

9.03

9.33

10.03 10.33 11.04

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

21.03

21.44

-

-

-

FESTIUS

8.00 - 21.00 cada 30 min

FEINERS
FESTIUS

7.00 - 21.00 cada 20 min
8.00 - 21.00 cada 30 min

BARCELONA - LLORET DE MAR (Estació de bus)
9.15

10.45 12.00 13.30 17.30 20.30

-

-

BLANES (Estació) - BARCELONA (Estació del Nord)
5.00

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

7.05

7.30

9.00

11.00 14.00 15.55 18.30

DISSABTES FEINERS

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

6.45

9.30

10.00 14.30 17.00

-

BARCELONA (Estació del Nord) - BLANES (Estació)

FEINERS

FESTIUS

7.15 - 20.55 cada 20 min

BLANES (centre) - LLORET DE MAR

LLORET DE MAR (Estació de bus) - BARCELONA
7.00

FEINERS

20.00

9.00

14.00 17.30 19.00 23.00

-

-

BLANES (Estació) - BARCELONA (Aeroport del Prat)
3.30 5.00 6.45 9.30 12.30 14.30 17.00
BARCELONA (Aeroport del Prat) - BLANES (Estació)
10.15 11.15 13.15 15.15 16.40 18.00 22.15

GIRONA (Estació de bus) - LLORET DE MAR

BLANES - GIRONA (Renfe)
7.16

8.16

10.15 12.16 14.14 16.15

18.15 20.14 22.18
-

-

-

-

-

-

-

-

-

FEINERS (Directes)
7.45

9.14

19.14 21.09

11.15 13.15 15.14 17.14
-

-

-

-

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

FEINERS (totes les parades)

LLORET DE MAR (Estació de bus) - GIRONA

FEINERS (Transbord Maçanet - Massanes)

FEINERS (totes les parades)
8.00

6.15

10.15 12.15 13.45 14.15 16.15 18.15 20.15
10.30 14.30 16.30 19.30

9.00

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

7.15

-

-

-

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 DANIEL TORRENTE (PRESIDENT DE LA CASA DE CÚLLAR DE LLORET DE MAR I PREGONER 2019)

“El 85% dels veïns de Cúllar han passat per Lloret
de Mar”
de comunicació que ens volen
vendre una cosa que no és i no
ensenyen la realitat. A partir de
l’1 d’octubre del 2017 jo vaig agafar una depressió, em vaig enfonsar, ho vaig passar molt malament. Tot allò em venia gran. Em
va impactar molt quan van aparcar totes les furgonetes de la Policia Nacional a la seu de la Policia
Local. No és que ho trobés malament, és que em va xocar molt
tot el que passava. A mi m’és igual
que cadascú tingui una ideologia,
jo valoro les persones.

ALMUDENA MONTAÑO INDIA

Fa 15 anys que Lloret de Mar es
va agermanar amb Cúllar, un
poble situat al nord de Granada, que compta amb poc més de
4.100 habitants. Curiosament
a Lloret hi viuen prop de 800
oriünds d’aquest municipi andalús i hi ha un passeig i una font
amb el seu nom. I a Cúllar, hi ha
un carrer amb el nom de Lloret.
L’any 1996 es va fundar la Casa
de Cúllar de Lloret i, des de llavors, s’hi organitzen activitats
per establir llaços d’unió entre
les dues localitats, i per donar a
conèixer els costums i la cultura
d’ambdues. El president de l’entitat és Daniel Torrente, caporal
del cos de la Policia Local, que estima tant el seu lloc de naixement
com el que l’ha acollit. Enguany
també ha estat el pregoner de les
festes de Sant Romà.
Què fan prop de 800 persones
de Cúllar a Lloret de Mar?
Vam emigrar de Cúllar a Lloret
de Mar a partir dels anys setanta per treballar bàsicament a la
restauració i, alguns, també, a la
construcció. Actualment, el 85%
dels veïns de Cúllar han passat
per Lloret de Mar, alguns només
de visita o per treballar alguna
temporada i d’altres per instal·
lar-se definitivament. Jo vaig arribar molt jove, només tenia 15
anys. Era l’any 1976!
Què és el que més li va agradar
de Lloret quan va arribar?
El mar. M’encanta la seva immensitat i l’olor a sal. També em
va agradar la llibertat que vaig
trobar en tots els aspectes: poder disposar dels meus diners,
el meu temps... Sortíem amb els
companys de festa i dormíem
només 4 hores perquè l’endemà
tocava treballar a l’hotel d’hora.
Vaig plorar molt els primers dies
perquè enyorava els pares; però
quan m‘hi vaig acostumar, vaig
al·lucinar de la llibertat. Podia
entrar en una discoteca o prendre una cervesa en un bar. A Cúllar, no teníem aquesta llibertat.

Daniel Torrente és un apassionat de Lloret de Mar i la seva gent. Foto: Almudena Montaño

L’idioma va ser un entrebanc?
No. No va ser cap problema perquè la majoria dels treballadors
érem andalusos i entre nosaltres
parlàvem castellà. A més, la gent
es dirigia a nosaltres en castellà.
Només els caps parlaven català entre ells. Jo vaig aprendre el català
llegint les notícies als diaris. Més
tard, l’any 1990, quan vaig entrar al
cos de la Policia, vaig assistir a uns
cursos voluntaris de conversa per
perfeccionar el català que oferia
l’Escola de Policia de Mollet.
Us vau sentir ben acollits a Lloret?
I tant! Ens ajudàvem molt entre
els companys de l’hotel. Vaig tenir
molta sort amb els meus caps. Em
van ajudar molt i aquí eren com
els meus pares. Fins i tot quan em
vaig casar, als 24 anys, ells em van
ajudar a preparar tots els papers
per comprar-me un pis.
Per què vau fundar la Casa de
Cúllar?
Ho vam fer conjuntament amb el
meu amic Juan García. Quan vaig
deixar l’hostaleria i vaig entrar a
treballar a la Policia Local, tenia
més temps i vaig poder tornar a
gaudir de les festes de Moros i
Cristians de Cúllar. A la tornada,
vam pensar que ja que som tants

Torrente a la seu de la Policia de Lloret. Foto: A. Montaño

veïns de Cúllar que vivim a Lloret, estaria bé fundar la Casa de
Cúllar i vam organitzar un sopar
per saber què en pensava la gent...
Va ser un èxit! Ara ja fa 22 anys
que la vam fundar.
Quines activitats organitza la
Casa de Cúllar?
Al novembre organitzem a Lloret les jornades de Cúllar amb
paradetes de productes d’allà i
venen dos autobusos de gent del
poble i a l’abril, anem allà a les
festes de Moros i Cristians. Són
una mica més de 7 hores de viatge per una autovia gratuïta molt
bona. Al mes de març cuinem
migues solidàries granadines i
els prop de 3.000 euros que recaptem els destinem a alguna
entitat de Lloret o a catàstrofes
meteorològiques internacionals.
Com a voluntariat, passem tardes solidàries a les residències
de la Tercera Edat. També tenim
escola de flamenc i col·laborem
amb l’Ajuntament en les activitats que ens demana, sobretot en
cuinar per a dinars populars.
Després de tota una vida a Lloret, voldreu tornar a Cúllar?
Abans sí que alguns paisans tornaven; venien a fer la temporada

a Lloret durant uns vuit mesos i
la resta de l’any tornaven a Cúllar, on vivien de l’hort familiar
amb una mica de ramaderia.
Allà amb menys diners es pot
viure molt bé. Ara els que estem
aquí ja no tornarem a viure allà.
Som ciutadans de Lloret a tots els
efectes. De totes maneres, jo tinc
una casa allà i hi vaig uns quatre
cops a l’any.
Aprofita les seves visites per
menjar productes locals?
Sí. A Lloret no menjo mai embotit i quan arribo a Cúllar en
menjo molt gaudeixo del xai que
és molt bo i, com es diu a Catalunya, “no xaieja”.
Com ha canviat Lloret de Mar
des que va arribar als anys setanta?
Jo soc molt nostàlgic i abans estàvem més units i no érem tan materialistes ni freds com ara. Però
això passa aquí i allà. Jo estic molt
introduït en la societat de Lloret
de Mar i en la de Cúllar. Estimo
tant els dos pobles...
Ha vist algun canvi d’actitud dels
veïns de Cúllar amb el procés
d’independència de Catalunya?
El problema són alguns mitjans

Torrente el dia del pregó. Foto M.A. Comas
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Va pensar en tornar cap a Andalusia?
En aquell moment, la meva mare
em va trucar i em va demanar
que tornés cap a Cúllar, on tinc
l’altra casa. Però no tornaré, estic
bé aquí i crec que no ha tornat
ningú. Els d’allà em pregunten
com visc aquí.
I què els respon?
Que aquí soc el rei! El president
de la Casa de Cúllar! No es creuen
que aquí vivim molt bé. Es pensen que els catalans ens tracten
com la casta més baixa de l’Índia.
I no és veritat!
I no s’ho creuen...
És curiós però allà som els “Jordis” i aquí som els andalusos. I
jo encantat! Al pregó de les festes de Sant Romà de Lloret vaig
dir que tinc la sort de tenir dues
banderes, dos idiomes i dues verges: una blanca i una moreneta.
Tinc la sort de tenir dos pobles,
i que ningú em toqui aquest ni
aquell. Em fa molta ràbia quan
algú diu que Lloret té turisme de
borratxera, perquè aquest municipi és molt més que això. És un
poble preciós!
Com a policia, té molta feina?
A l’hivern no hi ha gaire feina,
però a l’estiu m’encanta el treball
de nit. Segurament l’any vinent
deixaré el torn del carrer i començaré a preparar la jubilació.
Així podré gaudir de la meva
neta petita. yy

El passeig de Cúllar a Lloret. Foto: A. Montaño

