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L’Excel·lència de Lloret de Mar

Sanitat P.19

8.000 signaturEs pEL Cap
Societat P.17

LEs CatifEs tanquEn “BLanEs BotàniC”
Les catifes es confeccionen de manera ininterrompuda des de fa 37 anys.Lloret de Mar ja ha recollit 8.000 signatures per reclamar que el CAP funcioni les 

24 hores del dia els 365 dies de l’any.

La sorra de les 
platges
Polítics i ecologistes del Maresme 
s’han mobilitzat després que diver-
sos ajuntaments hagin rebut una 
carta del Ministeri de Medi Ambi-
ent on s’anuncia una nova extrac-
ció de sorra per regenerar les plat-
ges, en aquest cas de Blanes. 

L’Ajuntament de Blanes, d’altra 
banda, té sobre la taula una  pro-
posta de construcció d’espigons 
submarins a S’Abanell per atu-
rar la pèrdua de sorra, un pro-
jecte que el consistori no veu bé 
perquè els espigons sortirien per 
sobre del nivell del mar. Des del 
territori es reclamen solucions 
globals i permanents i no puntu-
als i de poca durada.

La platja central de Lloret de Mar 
ha tornat de manera natural a la 
situació habitual després de les 
llevantades. A Blanes, les mà-
quines han redistribuït la sorra 
del centre. pàg. 12

Debat de dones que canvien el món. Foto II Foro Excelencia Lloret

El Fòrum de l‘Excel·lència de Lloret de Mar va reunir 130 ponents de ressò internacional. En els quatre dies que durà hi van intervenir persona-
litats com ara el Nobel d‘Economia Eric Maskin i l‘astronauta Donald Pettit, que va fer una sessió especial dedicada als escolars de la població. El 
dia abans de començar, hi va haver un acte previ obert al públic en general. Darrere el Fòrum de l‘Excel·lència hi ha l‘associació que duu aquest 
mateix nom. Es tracta d‘una organització amb vocació internacional que promou el talent i l‘excel·lència per impulsar la cerca de solucions a pro-
blemes reals. pàg. 4

Platja de Blanes. Foto Yoyo
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MoiSÉS GaRcÍa

Han hagut de passar uns 600 
anys per veure com una dona for-
ma part de la Junta de l’Obreria 
de Santa Cristina de Lloret de 
Mar. Ella és l’Ester Mas, que va 
ser escollida en l’assemblea extra-
ordinària de l’entitat celebrada el 
12 de maig. Farà, principalment, 
les tasques de documentació, 
amb el càrrec d’obrer secretari i 
arxiver, que tindrà una durada 
de quatre anys. La lloretenca va 
superar Cristina Pinto i Àlex de 
Mingo en unes votacions molt 
ajustades. Per presentar-se, tots 
tres van haver de recollir signatu-
res, com a mostra de suport, d’un 
25% dels socis. En aquest sentit, 
Mas considera que el sol fet d’ha-

ver-se pogut presentar ja era una 
victòria i que qualsevol dels can-
didats hauria pogut ser el gua-
nyador. El dia de les eleccions, es 
van haver de fer tres votacions. 
En la primera, els tres candidats 
van empatar a vots. A la segona, 
l’empat va ser entre les dues can-
didates femenines. En la tercera, 
Ester Mas va ser elegida per una 
mínima diferencia de vots.

Ester Mas assegura que aquest 
nomenament és “un honor, una 
il·lusió i un somni fet realitat”. 
El lligam de la seva família amb 
l’Obreria està documentat des de 
l’any 1933, amb les vinyes Es Cap 
Blanc del seu besavi, el pescador 
Fèlix Domènech. La nova mem-

bre de la Junta va ser obrera i va 
participar al Ball de Plaça l’any 
1987. A més, col·labora amb l’As-
sociació d’Exobreres, una entitat 
que organitza, entre altres esde-
veniments, els Premis Ses Obre-
res, amb concurs de cartells i fo-
tografies, les trobades d’obreres i 
la decoració de l’ermita de Santa 
Cristina amb motiu del Concert 
de Nadal. 

 La Junta de l’Obreria la for-
men sis membres. Quatre d’ells 
són obrers: Arseni Frigola (obrer 
major), Francesc Batlle (obrer 
tresorer), Josep Fàbregas (obrer 
comptador) i Ester Mas (obrer 
secretari i arxiver). Els dos res-
tants són l’alcalde de Lloret, Jau-
me Dulsat, i el mossèn de la vila, 
Josep Maria Castellà. 

 
Tot i que és la primera vegada 

que una dona entra a formar part 
de la Junta, Ester Mas considera 
que les lloretenques sempre han 
comptat amb un paper rellevant. 
Explica que l’Obreria està dedica-
da a una dona, Santa Cristina, i 
que sempre hi ha hagut dones al 
voltant amb un paper clarament 
demostrat. yy

La MaRina 36. ANY IV

Edita: Ràdio Marina, SA - NIF A-17063421
Ca la Guidó, 1 - 17300 BLANES
Tel. 972 334 500 - Fax 972 336 484
lamarina@radiomarina.com - www.radiomarina.com
Cap de redacció: Joan Ferrer i Bernat
Publicitat: Fernando Atencia - publicitat@radiomarina.com
Tel. 972 334 500 - 660 089 090
Disseny i maquetació: Indústria Gràfica Montserrat, SL
Tel. 972 330 298
Imprimeix: Gráficas de Prensa Diaria, SAU
Tiratge d’aquesta edició: 20.000 exemplars
Dipòsit legal: GI-1757-2012

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

Ester Mas, primera dona a la 
Junta de l’obreria de sta. Cristina

ester Mas. Foto M.a. Comas

L’Editorial

ITV                         972 353 133

Les platges, el problema de mai acabar

Les extraccions massives de sorra fetes a la llera de la Tordera des dels 
anys 60, destinades al ram de la construcció i avui dia prohibides, 
han provocat (entre altres causes) una inexorable reculada del delta 
del riu i una alarmant disminució de les platges de Blanes i Malgrat. 
A remarcar que, amb autorització del Ministeri, es van extreure més 
de 3 milions de metres cúbics del riu. (Informe del Centre d’Estudis 
Avançats de Blanes, CEAB,  de 2007)

El resultat són unes platges disminuïdes, situació molt perjudicial 
per a la indústria turística, que comprensiblement demana que es 
resolgui “sigui com sigui”. A vegades l’exigència de solucions urgents 
pot portar a obtenir propostes precipitades i potser de perillós 
resultat.

Aquest sembla ser el cas del projecte que ha presentat el Ministeri per 
fer a Sabanell uns murs submarins, lleugerament emergits, projecte 
rebutjat a nivell municipal per raons tècniques. Cal agrair als tècnics 
que han esquivat un remei que podria ser pitjor que la malaltia. 
Tampoc sembla gaire encertada l’alternativa proposada pel mateix 
Ministeri d’aportar a les platges sorra extreta de la llera del riu (!). 

Potser és hora de fer cas als científics, com els del CEAB, CSIC i 
UAB,  preparats i motivats per la recuperació de les platges que les 
actuacions ministerials ens han fet perdre.

«Mas considera que formar 
part de la junta és “un 
honor, una il·lusió i un 

somni fet realitat” »

«el 1987 va ser una de les 
quatre protagonistes del 

Ball de Plaça »
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L’ajuntament de Blanes aprova el pla Especial del 
port per unanimitat

BLaneS 

El pla especial del port s’ha 
aprovat per unanimitat que ha arri-
bat després de llargues i no sempre 
fàcils negociacions entre els grups 
polítics, els veïns, el Club de Vela i 
la Confraria de Pescadors.

La regidora d’Urbanisme, 
Pepa Celaya, explica alguns dels 
aspectes que es preveuen, “es con-
templa que l’actual aparcament 
de superfície algun dia pugui ser 
soterrani, l’antiga llotja es manté 
amb els usos que hi havia amb la 
possibilitat d’una petita ampliació 

descartant-se la instal·lació de xe-
meneies i, per tant, d’establiments 
amb cuina. A la part alta del dic es 
farà una passarel·la per al passeig 
dels visitants, es millorarà l’accés a 
la Punta de Santa Anna i a la part 
final del Club de Vela es permet un 
establiment d’oci tipus chill out”.

Víctor Catalán, d’EUiA-ICV, 
destaca que s’han fet deures pen-
dents i s’ha treballat per obrir el 
port a la ciutadania, “fins ara ha 
estat d’ús industrial. El port és de 
tots. També es recupera la taver-
na pels pescadors perquè puguin 
prendre alguna cosa abans de fer-
se a la mar”.

Joaquim Torrecillas, portaveu 
de CDC, ha remarcat el consens a 
què s’ha arribat, “després que tot-
hom defensés els seus interessos i fes 

concessions. S’ha fet una bona feina”

Segons Jaume Pujades, de la CUP  
aquest camí del diàleg i la negociació 
amb totes les parts implicades, “és el 
camí a seguir en molts d’altres temes. 
Cal un desenvolupament sostenible i 
no la Barceloneta 2”.

Jaume Urgell de Batega per Bla-
nes també  destaca “que s’hagi ne-
gociat i escoltat a tothom”.

ELs dubtEs dELs vEïns

Els veïns del Port de Blanes cre-
uen que hi han perdut amb el nou 
Pla Especial.

Segons els veïns, el Pla d’Usos 
del 2006 era molt més favorable 
als seus interessos que el que s’ha 
aprovat ara. Joan Burcet, president 

de l’AAVV del Port, explica que, 
“primer, l’antiga llotja era per a 
usos culturals, en un moment de 
la negociació es va posar sobre la 
taula l’ús de restauració i finalment 
ha quedat per a usos culturals amb 
d’altres opcions de tipus comercial. 
L’antiga llotja hauria de ser un mu-
seu o un aquàrium, un equipament 
que ja havia existit. Ens diuen, 
però, que no són rendibles. Jo em 
pregunto, quantes coses no són 
rendibles i es tiren endavant pel bé 
de la societat?”.

El 2006, segons Burcet, es pre-
veia un vial d’entrada i sortida de 

doble sentit de circulació per evitar 
el pas de tots els cotxes per davant 
dels edificis quan surten de les ins-
tal·lacions. “Ara, aquesta opció s’ha 
perdut”, apunta el president dels 
veïns.

Segons Burcet, els polítics no 
han entès els veïns, “segurament 
nosaltres no ens em explicat bé, 
però cap de les mesures que s’han 
adoptat beneficien el col·lectiu ve-
ïnal, afavoreixen d’altres interessos, 
alguns coneguts i d’altres no”.

Tot i que els veïns paguen els 
seus impostos a l’Ajuntament, la 
gestió de l’espai i serveis com ara la 
neteja o l’enllumenat van a càrrec 
de Ports de la Generalitat, “No-
saltres volem ser un veïnat més de 
Blanes i fins ara ha estat molt difícil 
aconseguir-ho”. yy

«el Pla especial s’ha aprovat 
per unanimitat després de 
llargues i no sempre fàcils 

negociacions»

«els veïns asseguren que el 
canvi en relació al 2006 no 

els beneficia»

Vista general port i zona veïnal. Foto Yoyo antiga llotja del peix. Foto yoyo
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Excel·lència a Lloret de Mar
MoiSÉS GaRcia

130 referents mundials en àm-
bits tan diversos com la ciència, 
l’educació, l’economia, la geopolí-
tica, la gastronomia o, fins i tot, la 
màgia, han participat en la segona 
edició del Foro Excelencia, que s’ha 
celebrat a Lloret de Mar al llarg 
de quatre dies. Han intercanviat 
les seves experiències amb tots els 
participants i han debatut sobre 
diferents temàtiques que han des-
pertat l’interès de tots els assistents. 
Es tracta d’un esdeveniment desta-
cat del calendari del municipi llo-
retenc i que, entre altres objectius, 
persegueix col·locar la destinació 
en el primer nivell en organització 
d’actes d’aquesta magnitud, disso-
ciant-la de la imatge de sol i platja. 

Durant totes les jornades, es va 
poder gaudir de diferents ponències 
i xerrades. Una de les més desta-

cades la va protagonitzar Ernesto 
Kahan, Premi Nobel de la Pau, que 
va ser present en el debat Asil, immi-
gració, refugiats, drets humans. Pro-
blemes humanitaris del segle XXI. Va 
compartir diferents reflexions sobre 
la matèria, assegurant que, “tothom 
ve d’immigrants, perquè la història 
de la humanitat no es pot entendre 
sense la història de les migracions”. 

A banda d’aquesta conferència, 
també van rebre una bona acollida 
els actes programats amb personali-
tats com Eric Maskin, premi Nobel 
d’Economia l’any 2007, Rosalía Ar-
teaga, expresidenta de l’Ecuador, i 
Joan Roca o Fina Puigdevall, xefs 
reconeguts a escala mundial. Tam-

bé va comptar amb una bona pre-
sència de públic, el debat Dones que 
canvien el món, amb Ada Yonath, 
premi Nobel de Química l’any 2009. 
Va reunir més de 300 persones.  

Els joves estudiants de la vila 
també van poder gaudir d’aquest 
esdeveniment. Ho van fer a través 
d’una trobada amb Donald Pettit, 
enginyer químic, fotògraf i astro-
nauta de la NASA, que va rebre 
620 alumnes de 3r i 4t d’ESO de 
Lloret. L’acte es va celebrar a l’Ho-
tel Olympic Evenia. Pettit, a més, 
va ser un dels participants de la 
taula rodona del Foro, que va ser 
titulada De la Terra a Mart: Per 
què ens serveix sortir de la Terra i 
explorar les estrelles. Allà, va expo-
sar les seves vivències en una expe-
dició realitzada fa 6 mesos a l’An-
tàrtida, en la cerca de meteorits i 
en la realització de dues missions 

espacials de llarga duració, que el 
van portar a viure 370 dies a l’espai.

L’acte de clausura del segon 
Foro Excelencia va comptar amb el 
protagonisme per a la temàtica del 
lideratge i la negociació empresa-
rial, amb la conferència Lideratge 
exemplar, a càrrec d’Alain P. Martin, 
fundador del Harvard University 
System. Després, tots els assistents 
van poder gaudir d’un concert líric, 
protagonitzat per la soprano Isabel 
Rey i per la pianista Nauzet Mede-
ros, per acabar amb un sopar signat 
pel xef Pere Planagumà. Aquesta 
darrera jornada va comptar amb 
la consellera de Governació de la 
Generalitat, Meritxell Borràs, i el 

president de l’Associació Foro Exce-
lencia, Lluís Pons. Durant la darrera 
jornada, l’alcalde de Lloret, Jaume 
Dulsat, va voler destacar el poten-
cial del Foro Excelencia per tal de 
crear sinergies i noves oportunitats. 
Un exemple és la col·laboració dels 
germans Roca amb la NASA, per 
millorar el menjar dels astronautes, 
que va sorgir d’una trobada a la pas-
sada edició del Foro. 

La segona edició del Foro Ex-
celencia ha deixat diferents xifres 
d’interès. S’han comptabilitzat més 
de 1.000 participants durant els 4 
dies, entre assistents, organitzadors 
i ponents. Cal destacar, també, que 
l’esdeveniment s’ha emès en strea-
ming, amb una mitjana de 130 visi-
tes per hora. A més, ha involucrat 9 
centres educatius i 15 universitats, 5 
de les quals han estat d’àmbit inter-
nacional. yy

L’astronauta donald pettit amb els alumnes de Lloret. Foto ii Foro excelencia Lloret

debat asil, immigració, refugiats, drets humans, problemes humanitaris del segle XXi. ii Foto Foro excelencia Lloret

una ciutat d’esdeveniments 
d’alt valor

Un dels actes centrals de la 
segona edició del Foro Excelen-
cia va ser la cerimònia inaugu-
ral. Es va iniciar amb la confe-
rència de Luis Alberto Lacalle, 
expresident de l’Uruguai, i 
amb una conferència a càrrec 
de Walther Lichem, president 
de la Comissió de l’ONU, ti-
tulada Està segura la Terra de 
meteorits?.

Durant la primera jornada, 
l’alcalde de Lloret, Jaume Dul-
sat, va manifestar que el Foro 
serveix perquè la destinació es 
consolidi com a seu d’esdeve-
niments estratègics d’alt valor a 
la Costa Brava. També va des-
tacar la major capacitat orga-
nitzativa de l’edició d’enguany, 
en la qual s’ha incorporat la 
Generalitat de Catalunya i la 
Diputació de Girona. A més, 
Dulsat va recordar l’aposta que 
ha fet el municipi pel turisme 
de reunions i esdeveniments, 
amb la creació del Lloret Con-

vention Bureau, l’any 2009. 
Es tracta d’un organisme de 
gestió públic-privada per tal 
de promoure la celebració de 
diferents esdeveniments en 
forma de congressos, conven-
cions, reunions i presentacions 
d’empreses i institucions d’àm-
bit nacional i internacional. 
L’alcalde també va valorar de 
manera positiva la celebració 
del Foro Excelencia, assegurant 
que treballaran per garantir la 
seva continuïtat en els pròxims 
anys.

Durant la jornada inaugu-
ral, també van destacar les pa-
raules de Joan Aregio, secretari 
d’Empresa i Competitivitat. 
Va afirmar que Catalunya té 
el 0,1% de la població mundi-
al, però que reuneix l’1% de la 
ciència que es fa a tot el món. 
Creu que, tot i que les dades 
poden semblar insignificants, 
són molt positives i valuoses. yy

participants a l’acte inaugural. Foto ii Foro excelencia Lloret

«el Foro ha tingut 
130 ponents i 1.000 

participants»

«Hi va haver una xerrada 
per alumnes de 3r i 4t 

d’eSo»
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LLoRet De MaR

Lloret de Mar ha donat a 
conèixer aquest mes de juny les 
conclusions del Seminari Inter-
nacional d’Urbanisme. Es tracta 

d’un estudi que s’emmarca dins 
del Pla Operatiu de Turisme i que 
ha comptat amb l’organització 
del Grup de Treball, format per 
l’Ajuntament, la Generalitat de 

Catalunya, la Mesa Empresarial 
de Turisme i Habitat Professio-
nals Forum (HPF). L’objectiu era 
detectar millores turístiques i ur-
banístiques per a la destinació. En 
total, s’han generat una trentena 
de propostes, vint de les quals són 
d’execució a curt termini. Aques-
tes accions contemplen diferents 
àmbits: mobilitat, ciutadania, in-
dústria, cultura, turisme, esport i 
natura.

 Adequar el centre històric 
de Lloret per guanyar atractiu 
turístic i millorar les condicions 
residencials és una de les conclu-
sions més destacades que es pot 
extreure d’aquest estudi. D’aques-
ta manera, es pretén que hi hagi 
una bona convivència entre els 
residents i els turistes, sense que 
les activitats d’uns perjudiquin la 
vida dels altres. No només això, 
sinó que l’estudi també apunta a 
qüestions de sostenibilitat, per 

millorar la qualitat de residència, 
i d’accessibilitat, amb la creació 
d’aparcament i un pas facilitat per 
a vianants i ciclistes.  

 

A banda, l’estudi també pro-
posa la creació d’unes rambles a 
l’avinguda Just Marlès, fins al pas-
seig marítim amb la voluntat de 
fer l’entorn més sostenible i atrac-
tiu, limitant el pas de vehicles per 
la zona. Una altra de les accions 
més rellevants que es recullen és 
l’arribada de l’autopista fins a la 
vila i la ronda de circumval·lació. 
Així, segons els experts d’aquest 
seminari, s’incrementaria la qua-

litat de la mobilitat i l’accessibili-
tat, afavorint el sector turístic de 
la destinació. En aquest sentit, 
l’alcalde de Lloret, Jaume Dulsat, 
considera que la connexió de les 
carreteres amb la vila és clau per 
a poder crear zones per a vianants. 

El seminari d’urbanistes es va 
dur a terme del 9 al 16 de gener 
i va comptar amb la participació 
de sis urbanistes internacionals: 
Desiree Martínez, Amos Bran-
dels, César Augusto, Manfred Sc-
hrenk, Natasha Atanasova i Peter 
Bassin. A més, també van partici-
par cinc estudiants d’urbanisme, 
diferents membres de l’Associ-
ació Espanyola de Tècnics Ur-
banistes (AETU) i tres persones 
d’Habitat Professionals Forum. 
Un d’ells ha estat el president 
d’HPF, Ismael Fernández, que va 
ser l’encarregat d’exposar les con-
clusions en roda de premsa. Va 
explicar que Lloret de Mar té una 
marca contrastada i que l’ha de 
potenciar, malgrat comptar amb 
un nínxol de mercat que, segons 
diu, no és el que la destinació de-
sitjaria. A més, també va destacar 
que el municipi compta amb una 
gran quantitat de recursos que no 
són explotats, en àrees relaciona-
des amb la natura i allunyades del 
turisme de sol i platja.

 Per últim, va valorar de 
manera positiva la voluntat de 
treball entre l’administració, la 
ciutadania i el sector privat, una 
unió de forces que ha d’ajudar a 
fer que el municipi recuperi una 
posició en la primera línia del 
circuit mundial. yy

presentació del seminari. Foto Yoyo

una trentena de propostes per millorar Lloret

«S’han generat una trentena 
de propostes, vint de les 

quals són d’execució a curt 
termini»

«es proposen millores 
en:  mobilitat, ciutadania, 

indústria, cultura, turisme, 
esport i natura»

Façana marítima de Lloret de Mar. Foto M.a. Comas
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SeLVa - MaReSMe

El concurs de medi ambient de 
Ràdio Marina ha arribat enguany 
a la 21a edició. Aquest any s’ha or-
ganitzat amb la col·laboració de la 
Fundació Obra Social La Caixa.

La guanyadora de l’Ecopropos-
tes 2016 en la categoria d’alumnes 
d’ESO ha estat Míriam Ferran de 4t 
d’ESO de l’Escola Sant Pere Chanel 
de Malgrat de Mar. El treball gua-
nyador tracta sobre el sòl i les fulles. 
En una terreny on l’autora del treball 
hi té una casa, s’han creat sis zones 
de diferents característiques: camp, 
zona humida, argilosa, terrenys on 
no toca el sol... i a cada zona s’ana-
litza el comportament de sis fulles. 
El jurat valora especialment el tre-
ball de camp realitzat i el tractament 
de totes les dades recollides.

El treball guanyador de la ca-
tegoria de Batxillerat porta per tí-
tol “Estudi comparatiu entre l’efi-
càcia d’un remei químic i tres 
remeis naturals en l’eliminació del 
pugó de les plantes” i la seva auto-
ra és Judit Pelegrí Pineda, de l’Ins-
titut Montsoriu d’Arbúcies.

L’objectiu del treball era obte-
nir remeis naturals per combatre 
el pugó de les plantes i comparar 
el seu rendiment amb els produc-
tes químics habituals.

Es plantegen tres remeis natu-
rals: decocció d’alls, infusió d’orti-
gues i alfàbrega.

Després de tot el treball de 
camp, es pot assegurar que no-
més un remei natural acaba amb el 
pugó, es tracta la decocció d’alls. 

Els seus resultats són compara-
bles amb la cipermetrina, produc-
te químic  molt més perjudicial pel 
medi i la fauna.

Accèssits 

Els treballs que en aquesta edi-
ció han rebut un accèssit han es-
tat: “Les cabres de Rasquera al 
Montnegre”, de Josep Aulet i Bo-
rell (ESO) i “El tractament de resi-
dus al laboratori”, d’Helena Méri-
da i Nerea Lorenzo (ESO). Tots 

dos, són alumnes de l’Escola Sant 
Pere Chanel.

Estudi sobre la qualitat de l’ai-
gua de les platges de Blanes i l’im-
pacte del turisme en un dels prin-
cipals atractius de la vila de Joan 
Torrents Lara, de l’Institut Serra-
llarga de Blanes (Batxillerat).

“El peix que mengem” de Ma-
rina Santanach, també de l’Institut 
Serrallarga de Blanes (Batxillerat).

Un treball que analitza la inci-
dència de la llum en les plantes i 
es pregunta si la longitud d’ona in-
flueix en el seu desenvolupament. 
L’autora és Hillary Zarco Canido, 
de l’Institut Rocagrossa de Lloret 
de Mar (Batxillerat).

Els dos guanyadors s’han em-
portar un Ipad i un trofeu com-
memoratiu. Els accèssits, un tro-
feu de la 21a edició.

El jurat, des de la primera edi-
ció el formen Martí Boada, Fran-
cesc Mauri i Joan Pedrola. yy

Estudiants de Malgrat de Mar i arbúcies guanyen 
l’Ecopropostes de ràdio Marina 2016

iX Jornades gastronòmiques del 
suquet de peix de sa palomera 

Cicle de concerts 
vermut de jazz 

restauradors i autoritats. Foto Yoyo

diumenge de maig a la plaça Germinal ros. Foto M.a. Comas

 Guanyadors ecopropostes 2016. Foto Yoyo

BLaneS

Hi participaran un total de 21 
restaurants de Blanes. Les Jornades 
Gastronòmiques tenen l’objectiu 
de reivindicar la qualitat de la cui-
na catalana i dels fruits de la mar. 
Per aquest motiu, en el fulletó que 
s’ha editat enguany s’inclou una 
frase del reconegut xef Santi San-
tamaria, que precisament va pro-
tagonitzar un Taller de Cuina Ma-
rinera a la Confraria de Pescadors 
de Blanes el juny del 2010: “Com-
prar a la subhasta de Blanes em ga-
ranteix l’origen mediterrani dels 
peixos i crustacis”.

L’experiència, que se celebra 
fins a final de mes, ofereix l’opor-
tunitat de poder degustar el millor 

de la cuina marinera acompanyada 
de productes blanencs de qualitat, 
segons explica la regidora de Turis-
me, Dafne Galvany.

Els menús degustació costen de 
25 a 55 euros. L’any passat es van 
servir 560 menús. Els restaurants 
adherits, i els respectius xefs, són: 
Ca la Luci (Encarna Jimeno); Can 
Borrell (Manel Vegas); Can Bruno 
(Imma Travesa); Can Flores (Pere 
Povill); Kiku (Kiku); Laia (Rafa-
el Domènech); Cava Nit (Mòni-
ca Alemany); Duvet (Bladi); El 
Mirall (Maria González); El Ven-
tall (Francesc Valiente); Escualo 
(Alejandro García); Inèdit Loun-
ge & Restaurant (Rafael Villalba); 
La Balma (Toni Marin); La Llotja 

de Blanes (David Simón); Las Sa-
linas (Isabel Alves); Racó Sa Pa-
lomera (Inés Pascual); Sa Malica 
– Can Ton (Josep Porcel i Rafae-
la Gallardo); Sabor a Mar (Carlos 
Membrives); Sentits Lounge Res-
taurant (Òscar Villà i Guillem Ga-
llego); Sicra’s Lounge (Jordi Sicra);  
i Sol d’Or (Manuel García).

El patrocinador de les novenes 
Jornades Gastronòmiques del Su-
quet de Peix de Sa Palomera de Bla-
nes és Grup Ros, amb el suport del 
Patronat de Turisme Girona-Cos-
ta Brava. D’altra banda, es compta 
amb la col·laboració del Jardí Bo-
tànic Marimurtra, Cava Laviret,  
Cava Ses Vernes, la Confraria de 
Pescadors i els apartaments turís-
tics Apartreception.

En el decurs d’aquesta presen-
tació s’ha avançat que el mes de se-
tembre es farà la Primera Quinze-
na de la Gamba de Blanes.

Segons el president de la Con-
fraria de Pescadors, Eusebi Esgleas, 
“les captures de la gamba són clau 
perquè als pescadors els hi surtin 
els números a final de mes”. yy

LLoRet De MaR

Seguint la mateixa línia inicia-
da ara fa cinc anys a la Biblioteca 
de Lloret amb el Musicava, el Te-
atre de Lloret ha iniciat un cicle 
de concerts vermut programats a 
la terrassa i al hall del Teatre amb 
l’objectiu de posar en valor l’espai. 
El cicle de concerts,  l’ha dissenyat 
el músic lloretenc Josep Soto que, 
en aquest cas, va preveure per co-
mençar el cicle un concert a càrrec 
de SIC Trio, integrat per Isa Mem-
brilla al piano, Salvador Colàs al 
contrabaix i César Martínez a la 
bateria. El diumenge 15 de maig 
es va programar un concert de 
música popular llatinoamericana 
a càrrec de l’Obdara Trio, format 

per Walfrido Domínguez a la gui-
tarra i veu, Farid Bechara a la gui-
tarra i Bartolomé García-Plata al 
clarinet. El  dia 22 es recuperà el 
jazz amb un concert de guitarres 
a càrrec de Josep Soto i Jordi Tor-
rens. El cicle es tancà el diumenge 
29 de maig amb un altre concert 
de jazz a càrrec de Vinilo Duo, 
amb Adrián Ghiardo al piano i Se-
bastián Ramírez a la veu.

El programador del cicle de 
concerts, Josep Soto, ha dit que “el 
més important és que es faci mú-
sica a Lloret amb una oferta atrac-
tiva i de qualitat, on el denomina-
dor comú sigui el rigor musical”. yy
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Els infants de Lloret es mullen

La darrera sessió es va celebrar al teatre. Foto M.a. Comas

LLoRet De MaR

Les escoles de Lloret de Mar 
han participat aquest curs en una 
nova edició de l’Ajuntament dels 
Infants.

Participen en aquest projecte 
l’alumnat de cinquè de primària de 
totes les escoles de Lloret de Mar. 
En total més de 320 alumnes que 
han assistit al plenari per escoltar 
els 12 alumnes que han estat triats 
democràticament pels seus com-
panys i companyes en una jornada 

electoral realitzada prèviament.

Enguany l’Ajuntament dels In-
fants ha treballat sobre la millora 
de la mobilitat a les entrades i sor-
tides de les escoles, basant-se en 
propostes per conscienciar a les 
famílies de la situació que es tro-
ben a les entrades i sortides dels 
centres escolars.

La proposta dels alumnes és 
fer una campanya de civisme i 
comunicació amb díptics, xapes i 

adhesius amb eslògans creats pels 
alumnes com per exemple “Stop 
dobles fileres” o “Deixa el cotxe 
a banda i utilitza la bamba”, entre 
altres.

L’Ajuntament dels Infants és 
una iniciativa municipal que es va 
posar en marxa el curs 2007-2008 
amb l’objectiu de canalitzar la par-
ticipació dels infants en la vida po-
lítica del municipi i alhora treba-
llar en un projecte educatiu dedi-
cat a les necessitats del seu poble. yy

LLoRet De MaR

Els comerciants i empresaris 
turístics de la vila van oferir tot 
una sèrie d’activitats culturals i 
gastronòmiques per a totes les 
edats la tarda-vespre del diven-
dres 13 de maig. Això, sense obli-
dar les millor ofertes comercials.

Des del consistori es desta-
ca la participació dels veïns del 

municipi en aquest esdeveniment 
i es considera que és una jorna-
da especial i molt atractiva, amb 
propostes molt potents. Recor-
dem que de Night Shopping se 
celebren dues al llarg de l’any. 
Una és al setembre i l’altra, com 
s’ha fet en les darreres edicions, 
es fa coincidir amb el Lloret For-
mula Weekend. Més informació a 
la pàgina 23. yy

Lloret night 
shopping

desfilada en ple carrer. Foto M.a. Comas

BLaneS

Es tracta d‘un document molt 
elaborat i treballat entre el cap de la 
Policia Local, la regidora responsa-
ble de l‘àrea, els vuit grups polítics 
del consistori i els sindicats.

El pla té com a eixos centrals 
la proximitat i la incorporació de 
tasques de policia administrativa. 
Segons explica la regidora Pepa 
Celaya, “els agents podran fer tas-
ques de policia administrativa aju-
dant a diversos departaments de 
l’Ajuntament. Ara, anaven de nit 
a una discoteca i no podien com-
provar ni qui era el responsable”.

El pla també contempla la con-
tractació de més personal amb les 
limitacions que imposa la llei d‘es-
tabilitat econòmica. 

Joaquim Torrecillas, portaveu 
de CDC, destaca que es potenciï 
la promoció interna a l‘hora de 
cobrir certes places. “Aquest fet 
incentiva a la gent que porta anys 
a la casa. Si un agent pot optar a 
ser caporal i després sergent, l’ani-
marà a treballar amb més ganes”. 
Torrecillas també va demanar que 
hi hagi més efectius dels Mossos a 
la població.

Sergio Atalaya, de C‘s, va afe-

gir al debat la necessitat de bus-
car una nova seu perquè l‘actual 
ha quedat obsoleta. “Cal treballar 
per buscar els terrenys i dispo-
sar d’unes noves dependències 
adequades a un poble de 40.000 
habitants censats”. Atalaya també 
va recordar l’edat avançada dels 
agents, n’hi ha uns quants a punt 
de jubilar-se.” El pla s‘ha aprovat 
amb les abstencions dels 4 regi-
dors d‘EUiA-ICV i els 2 de la CUP.

Per a Marian Anguita, d‘EUiA, 
si es fan tasques de policia admi-
nistrativa, “se‘n pot ressentir la 
seguretat, perquè no hi ha prou 
agents per a tot. Sé que alguns 
caps de setmana, a certes hores, 
hi ha hagut només dos efectius 
al carrer”. Anguita també va re-
clamar unes noves dependències, 
“les actuals són desastroses i patè-
tiques”, apuntava.

Clara Castrillo, de la CUP, tot 
i valorar la feina feta, no veu gens 
clar que els agents tinguin pistoles 
tàsser (l’ús d’aquestes pistoles elèc-
triques ha arribat al Parlament ar-
ran dels dubtes que han generat) i 
el cos segueixi una estructura mi-
litaritzada. “Ja vàrem demanar un 
informe sobre l’armament que dis-
posa el cos  i les vegades que s’han 
utilitzat les tàsser”.

Pepa Celaya, en aquest sentit,  
va recordar que es viuen situaci-
ons molt delicades, “i les tàsser 
són necessàries. Són armes que 
no maten i els agents en moltes 
operacions es juguen la vida”. La 
regidora de la Policia, també va 
anunciar la creació del Consell de 
Seguretat Municipal.

Jordi Urgell, com la resta de 
portaveus, va destacar la implica-
ció i la feina feta pel cap de la Po-
licia Local, Joan García. Urgell va 
posar sobre la taula la necessitat 
de col·locar més càmeres de con-
trol, “serveixen per dissuadir els 
delinqüents. N’hi hauria d’haver 
a les entrades i sortides del poble 
per controlar la gent que entra i 
surt”. 

Salvador Tordera, (PPC), va 
demanar que la policia s’acosti als 
barris i que hi hagi l’àrea admi-
nistrativa. Tordera, recordem, és 
el responsable polític d’activitats 
tot i no formar part del govern. 

El pla es va aprovar en el 
ple de maig amb 15 vots a favor 
(PSC, CDC, ERC, PPC, Batega i  
C‘s) i 6 abstencions (EUIA-ICV i 
CUP). yy

nou model de policia Local a Blanes

actual seu de la policia Local. Foto Yoyo
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BLaneS

Els veïns de Blanes decidiran 
al llarg de l’any com repartir un 
total de 315.000 euros del pressu-
post d’inversions del consistori. 

Fins ara, el treball s’ha fet en 
dos nivells: la Comissió de Con-
trol, on participaven els partits 
polítics municipals, i les Comissi-
ons Ciutadanes, on s’han mantin-
gut trobades amb les associacions 
de veïns. 

Un cop finalitzada aquesta 
primera fase, de debat i consens 
entre les dues comissions, s’ha 
decidit dividir el municipi en sis 
zones que engloben els diferents 
barris:

Zona 1 - Racó d’en Portas, La 
Plantera i Els Pins, 54.250 euros.
Zona 2 - S’Auguer, Sa Massaneda, 

Dintre Vila, Raval, Sa Carbonera i 
El Port, 51.250 euros.
Zona 3 - Valldolig, Residencial 
Blanes Vistamar, Mas Borinot, 
Sant Francesc i Santa Cristina, 
52.000 euros.
Zona 4 - Ca la Guidó, Mas Florit, 
Mas Cremat i Puig de la Dona, 
52.000 euros
Zona 5 - Control-La Perla, Qua-

tre Vents, Can Borell i Mas Moixa, 
53.500 euros.
Zona 6 - Mas Enlaire, La Pedrera i 
Mont Ferrant, 52.000 euros.

El procés segueix obert i els 
veïns decidiran finalment en 
quins projectes s’inverteix del 24 
al 31 d’octubre. yy

 MoiSÉS GaRcÍa

Els veïns de Lloret de Mar han 
decidit a què es destinaran els 
pressupostos participats. L’opció 
més ben valorada, amb 97 vots, ha 
estat el projecte de revitalització 
d’elements estructurals del nucli 
antic. En segon lloc, amb 57 vots, 
s’ha considerat adient il·luminar 
l’avinguda Mare de Déu de Gràcia 
des de la rotonda de Fenals fins al 
Condado del Jaruco. La tercera 
proposta amb més vots (32) ha es-
tat la instal·lació de paviment tou i 
gronxadors adaptats a la plaça Es-
teve Fàbregas, del barri de Fenals.  

 
A banda d’aquestes propostes, 

l’opció de crear espais per a usos 
esportius també ha comptat amb 
una bona acollida, en especial en 
els barris del Rieral, El Molí, Mas 
Vilà, Can Ribalaigua i Puigventós. 

La resta d’accions guanyadores 
són la millora de la mobilitat al 
barri de Can Ballell, la reubica-
ció dels contenidors de Can Sa-
bata, la col·locació de mampares 
als contenidors de Lloret Blau, 
l’adequació dels camins veïnals 
de Roca Grossa, el condiciona-
ment de la plaça del Centre Cívic 
de Can Carbó, la millora de l’estat 
del túnel de la Ronda Europa i la 
col·locació d’un mòdul prefabricat 
que serveixi de local social per a 
l’Associació de Veïns del Barri dels 
Pescadors. A banda d’aquestes 
propostes, també es podran realit-
zar d’altres, sempre que es trobin 
dins de les partides atorgades a 
cada zona. 

 
Aquesta ha estat la primera 

edició dels pressupostos parti-
cipats. La campanya consistia a 

fer que els lloretencs decidissin a 
què s’havien de destinar 500.000 
euros del pressupost anual. En 6 
de les 13 zones en les quals s’ha-
via dividit el municipi, el projecte 
guanyador no ha arribat a cobrir 
el pressupost assignat.

 
Des del consistori, consideren 

que ha estat un projecte enriqui-
dor, perquè ha servit per posar en 
comú les necessitats i inquietuds 
dels veïns de Lloret de Mar. El re-
gidor de Participació Ciutadana, 
Josep Lluís Llirinós, recorda que 
“no és únicament una qüestió per 
a debatre un import econòmic 
sinó que hi ha un vessant social. 
Això és així perquè els veïns col-
laboren entre ells, es produeix un 
aprenentatge entre l’administració 
i els ciutadans i aquests coneixen 
els seus representats veïnals”. 

 
Dels 32.159 lloretencs majors 

de 16 anys i residents a la loca-
litat que podien votar, han par-
ticipat 644 persones, un 2% del 
cens. D’aquests vots, 628 han estat 
comptabilitzats de manera correc-
ta, mentre que 16 han estat nuls. 
Des de l’equip de govern, les valo-
racions en xifres de participació 
són positives, en comparació amb 
les primeres edicions de pressu-
postos participats d’altres munici-
pis. Esperen que els números aug-
mentin en les futures edicions. yy

propostes ben diverses en els 
primers pressupostos participats

315.000 euros per repartir a 
Blanes

Hi va haver dues jornades de votacions. Foto M.a. Comas

reunió de polítics i aaVV. Foto aj. Blanes

projectes més votats a cada zona

RieRaL - 38.961,04 € 
Pista esportiva a la plaça 
domènec Moner: 14.995 € 
Col·locar una pista esportiva de 
21x10 per jugar a futbol sala, 
bàsquet o handbol. 
 
MoLÍ-MaS ViLÀ-can 
RiBaLaiGUa - 49.165,12 € 
instal·lació d’elements de 
gimnàstica per adults a l’aire 
lliure: 19.200 €
La valoració econòmica inclou 
4 elements de manteniment per 
adults (per ex.: gir de cintura, pèn-
dol doble, rodes de braços, genet), 
4 elements d‘exercicis (per ex.: bi-
cicleta, rem, patins, i un camina-
dor) i un rètol informatiu amb 
les normes reguladores d‘ús. Es 
podria situar junt al parc infantil 
de Can Ribalaigua o en l‘espai la-
teral de l‘av. de Can Ribalaigua. 

SUD - 33.395,17 € 
il·luminar l’avinguda Mare 
de déu de Gràcia, des de 
la rotonda de Fenals fins al 
condado del Jaruco: 33.000 €
Instal·lació de fanals suficients 
dins el pressupost assignat 
a la zona, per garantir la 
il·luminació d‘aquest vial. 

PUiGVentÓS - 22.263,45 €
Pista polivalent d‘esports: 
14.995 €
Instal·lació d’una pista poliva-
lent d‘esports de 21x10 per jugar 
a futbol sala, bàsquet o handbol. 

can SaBata-Zona 
eSPoRtiVa - 26.901,67 €
neteja, arranjament de la zona 
i reubicació dels contenidors 
de davant dels núm. 1 i 3 del 
passatge senyora de Rossell: 
26.900 €
Col·locar els contenidors on 
estaven abans, al costat del 
dipòsit de vehicles. Arranjar 
el passatge i el mur. 

PeScaDoRS - 25.974,02 €
Local social i espai de magatzem 
per a l’associació de veïns:
23.800 €
Col·locació de mòdul 
prefabricat per a ús de local 
social de 26,95m2, amb espai per 
a magatzem. 

noRD - 35.250,46 € 
col·locació de mampares 
a 6 illes de contenidors 
d‘escombraries a Lloret blau: 
11.000 €
Instal·lació de mampares en 6 
àrees d’aportació. Col·locació 
d’un rètol informatiu amb les 
normes a respectar en quan a 
disposició de residus. 

oeSt - 51.948,05 € 
Paviment tou i gronxadors 
adaptats a la plaça Esteve 
Fàbregas: 51.900 €
Instal·lació d’un element multi-
joc inclusiu d’aproximadament 
10/12x5/8m; i col·locació de pa-
viment continu de cautxú fins 
exhaurir l‘import de la zona.

can BaLLeLL - 37.105,75 €
Millorar la mobilitat de la 
cantonada del carrer Fusters 
amb el carrer Joaquim Lluhí: 
10.300 €
Es proposa canviar la forma 
de la vorera per adequar el gir. 
Instal·lació de dos esquenes d’ase 
asfàltiques, 2 cartells i 1 mirall.

centRe 42.671,61 € 
Adequar els camins veïnals de 
la zona de Roca Grossa com a 
rutes verdes: 9.635 €
Es farà conjuntament amb Llo-
ret Turisme, Patrimoni i el Con-
sell Comarcal la determinació 
de les rutes. El cost pressupost 
és per a 5 rètols.

nUcLi antic - 55.658,62 €
Projecte de revitalització de 
diferents elements estructurals 
del nucli antic: 55.600 €
Projecte per valorar diferents 
accions conjuntament amb 
la participació d‘entitats de la 
zona. S‘aporta annexat una 
proposta d‘accions per part 
d‘unes veïnes.

can caRBÓ - 51.020,40 €
condicionament de la plaça 
del centre cívic can carbó: 
51.000 €
S’arranjaran diversos aspectes 
estructurals de l’espai públic 
del Centre Cívic de Can Carbó, 
així com la pista esportiva. 
Adequació i substitució del 
parc infantil. 

eSt - 29.684,60 € 
Millorar l‘estat del túnel de la 
Ronda Europa: 29.000 €
Subsanació de desperfectes 
ocasionats per despreniments de 
pedres en una de les entrades, 
amb un nou arrebossat interior, 
la instal·lació de nou enllumenat 
públic i reparació de les 
filtracions existents.

• Els imports plantejats a cada 
proposta són aproximats

• A banda de la proposta 
guanyadora, es podran portar 
a terme els projectes proposats 
fins a esgotar la partida 
pressupostària a disposició de 
les diferents zones.
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eSPanya

El diumenge 26 de juny els 
ciutadans tornen a ser cridats a 
votar perquè després de les elec-
cions del 20 de desembre passat 
ha estat impossible formar go-
vern.

La campanya, que va co-
mençar el divendres dia 10, es 
tancarà la diada de Sant Joan, 
24 de juny. En principi la jor-
nada electoral del 26-J, havia de 
ser l’única d’aquest any. Després 
que el Parlament hagi rebutjat els 
pressupostos 2016 presentats per 
Junts pel Sí, és una incògnita el 

que pot passar a partir del mes de 
setembre quan el president Car-
les Puigdemont se sotmeti a una 
moció de confiança.

20-d

En Comú Podem, de Xavier 
Domènech amb el suport de l’al-
caldessa de Barcelona Ada Colau, 
va aconseguir pràcticament un 
25% dels vots i 12 diputats. 

En Comú Podem guanyà 
a Blanes i Lloret. També es va 
imposar a Malgrat, Pineda, Tor-
dera, Palafolls i Santa Susanna. 

Democràcia i Llibertat s’imposà 
a Calella.

ERC va aconseguir els millors 
resultats de la seva història a Ma-
drid, amb 9 diputats. Triplicava els 
que tenia fins aquell moment. 

PSC i Democràcia i Llibertat 
(CDC i altres formacions) es van 
quedar amb 8 diputats. El PSC en 
va perdre 6 i CDC, 8 en relació als 
de CIU. 

C’s i PP van obtenir 5 repre-
sentants i Unió, amb Josep Duran i 
Lleida, quedà fora de l’hemicicle. yy

26-J: repetició de la jugada

els ciutadans tornaran a votar el 26-J. Foto Yoyo

Societat BLaneS

Birrasana 2016

romeria al  Vilar

trobada d’esbarts

Brindis al Birrasana. Foto Yoyo

Camí del Vilar. Foto Yoyo

els més petits de la casa. Foto Yoyo

El 6è Birrasana, el Festival de 
Cervesa Artesana de Blanes, ha 
igualat l’assistència de públic 
respecte al 2015, situant-lo per 
sobre dels 15.000 visitants. Dels 
tres dies –del 13 al 15 de maig-, 
el millor va ser el dissabte, amb 

unes 8.000 persones que van 
omplir la carpa del asseig de 
Mar a vessar al llarg de tot el dia. 
Aquest any s’ha potenciat l’ofer-
ta gastronòmica i les activitats 
complementàries. yy

Com cada darrer diumenge de 
maig, la Casa de Andalucía de 
Blanes ha organitzat la tradicio-
nal romeria al paratge del Vilar.
L’anada cap al Vilar, és tota una 

festa. A continuació, missa, el 
típic “potaje rociero” i un am-
pli ventall de la música i el ball 
andalús. Una jornada de germ-
nanor en plena natura. yy

L’Esbart Dansaire Joaquim Ruy-
ra va organitzar el 22 de maig 
una trobada d’esbarts a la pla-

ça dels Dies Feiners on els més 
petits van poder demostrar les 
seves habilitats. yy
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La SeLVa - MaReSMe

Polítics i ecologistes del Mares-
me s’han mobilitzat després que 
diversos ajuntaments hagin rebut 
una carta del Ministeri de Medi 
Ambient on  s’anuncia una nova 
extracció de sorra per a regenerar 
les platges, en aquest cas de Blanes. 
L’Ajuntament de Blanes, d’altra 
banda, té sobre la taula una pro-
posta que planteja la possibilitat 
de construir espigons submarins a 
S’Abanell per aturar la pèrdua de 
sorra, un projecte que el consistori 
no veu bé perquè els espigons sor-
tirien per sobre del nivell del mar. 
Un any més, per tant, davant la 
proximitat de la temporada turís-
tica torna al primer pla de l’actu-
alitat la regeneració de les platges. 
Des del territori es reclamen solu-
cions globals i permanents, i no 
puntuals i de poca durada.

Els alcaldes de l‘alt Maresme, 
amb el suport del Consell Comar-
cal, s‘oposen frontalment a qual-
sevol actuació de regeneració de 
platges que suposi tornar a dra-
gar, un any més el fons marí.

 
La Comissió del Litoral del 

Consell Comarcal del Maresme 
vol enviar un “missatge d‘unitat” 
del territori en front del darrer 
projecte que el Ministeri de Medi 

Ambient preveu dur a terme a la 
costa maresme, amb l‘extracció 
de sorra per a la regeneració de 
la platja de Blanes. El projecte vol 
extreure 100.000 metres cúbics de 
sorra de la Tordera i 50.000 més 
del port d‘Arenys de Mar.

En paraules del president co-
marcal Miquel Àngel Martínez, 
“cal unir voluntats i generar sinèr-
gies per actuar en defensa del front 
marítim i per demanar que la re-
generació de les platges es faci sen-
se que hi hagi impacte en el fons 
marí, com han denunciat els re-
presentants d‘ajuntaments de l‘alt 
Maresme, com Arenys, Tordera, 
Malgrat de Mar o Santa Susanna”.

L‘alcaldessa d‘Arenys de Mar, 
Annabel Moreno, anuncia que el 
consistori ja ha presentat formal-
ment les al·legacions al projecte i 
adverteix que “l‘impacte de la dra-
ga en el fons marí afecta l‘ecosiste-
ma i crea també un greu perjudici 
als pescadors de la confraria de 
Sant Elm, que històricament s‘han 
queixat d‘aquests sistemes de rege-
neració de platges”.

Un altre dels arguments dels 
alcaldes per rebutjar el projecte és 
la manca de diàleg amb el territo-
ri a l‘hora d‘impulsar actuacions 
d‘aquestes característiques. Tam-
bé lamenten que després de dos 
anys no hagi hagut novetats en 
relació al projecte d‘estabilitat de 
les platges, presentat el 2014, i que 
havia d‘aportar solucions a llarg 
termini per a tot el territori.

En aquest sentit, el segon 

tinent d‘alcalde de Malgrat de 
Mar, Oliver Sánchez-Camacho, 
demana al Ministeri que treballi 
per a una “solució global”, enlloc 
d‘improvisar solucions puntuals 
per a moments especials. També 
la portaveu de la Plataforma Pre-
servem el Litoral, Noemí Pineda, 
demana “amplitud de mires” i 
solucions “amb perspectiva de 
conca”.

bLAnEs diu quE noMés és 
un Estudi

L‘alcalde de Blanes, Miquel Lu-
piáñez, ha expressat que només es 
tracta d‘un estudi i que és fruit de 
la petició que el consistori va fer 
al Ministeri de Medi Ambient per 
posar fi al problema de la sorra a 
les platges del municipi. No és un 
projecte executiu i no hi ha actu-
acions previstes, ni és imminent“. 
Lupiáñez, assegura que aquest es-
tiu les platges estan “prou consoli-
dades” i que, si no ve una llevanta-
da forta, poden aguantar.

Aquest estudi contempla di-
verses opcions. Per una banda, 
la construcció de dos dics de 130 
metres de llarg per contenir la sor-
ra. I per l’altre, l‘aportació de sor-
ra o bé des del fons marí d‘Arenys 
de Mar (d‘un banc de sorra de 
darrera el port) o bé de la llera del 
riu Tordera. 

Segons l‘alcalde, el consisto-
ri no veu bé l‘opció dels murs de 
contenció perquè sobresurten un 
metre i mig per sobre de l‘aigua i 
això “trenca l‘encant” de la platja 
de S‘Abanell. També veu molt cos-
tós extreure sorra d‘Arenys i por-
tar-la en camions fins a Blanes. Per 
això, creu que l‘opció més factible 
seria la d‘extreure sorra de la llera 
de la Tordera. Per tal de poder-ho 

fer amb garanties, ha demanat al 
Ministeri un informe d‘impacte 
ambiental. D‘aquesta manera, vol 
aconseguir l‘aval de l‘Agència Ca-
talana de l‘Aigua per tal que doni 
el vistiplau a l‘operació. “Ha de ser 
una actuació tutelada per l‘ACA 
i que no faci malbé l‘aqüífer, no 
ha de tenir un impacte ambiental 
important a la llera de la Tordera”, 
assegura l’alcalde blanenc. yy

La regeneració de les platges a debat

La sorra de Lloret es recol·loca de manera natural

trobada al Consell comarcal del Maresme. Foto aCN

platja de Malgrat de Mar 2015. Foto Yoyo

estat de la platja per a la 2a pasqua. Foto M. a. Comasplatja sense sorra després de la llevantada. Foto M. a. Comas

«a Blanes, el Ministeri 
planteja la construcció de 
dos dics de 130 metres de 

llarg que sobresortirien un 
metre i mig del nivell 

del mar»

«Polítics i ecologistes del 
Maresme no volen més 

extraccions que malmetin el 
fons marí»

LLoRet De MaR

La basculació de la sorra de la 
platja central de Lloret de Mar és 
coneguda per tots els veïns, en-

cara que en certs moments el seu 
estat pot preocupar a més d’un. 
Les dues imatges de M.A. Comas 
han estat preses amb dos mesos 

de diferència. Després d’una for-
ta llevantada, la zona central, un 
any més, va quedar buida. Amb el 
pas dels dies i el canvi de temps, 

la sorra es va ressituant. Per a la 
segona Pasqua, encara hi havia 
algunes escales tancades perquè 
no hi havia prou alçada de sor-

ra, però la platja ja presentava un 
molt bon aspecte. De cara als me-
sos d’estiu, tota la zona presenta-
ria l’aspecte habitual. yy
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25 anys de l’associació de 
Dones Emprenedores 

tres dies de màxima 
intensitat

BLaneS

Les dues plantes de la Casa Sa-
ladrigas acullen fins al 18 de juny 
una mostra commemorativa dels 
25 anys de l’Associació de Dones 
Emprenedores de Blanes. L’expo-
sició és precisament un compen-
di de les activitats que organitza 
principalment aquesta entitat: 
tallers d’arts plàstiques i manua-
litats, així com de pastisseria, te-
atre i altres tipus d’especialitats i 
entreteniments.

L’Associació de Dones Em-

prenedores de Blanes va néixer 
arran d’un curs de formació de 
l’Institut Català de les Dones i el 
Consell Comarcal de la Selva. Des 
de l’organització, van animar un 
grup de dones del municipi que 
havien assistit al curs perquè for-
messin una entitat que canalitzés 
les inquietuds que les havien mo-
gut a participar en l’aprenentatge. 
Corria l’any 1991, i durant els pri-
mers 10 anys la presidenta va ser 
Carme Cantos, la vicepresidenta 
Isabel Forcada, i la tresorera M. 
Àngels Gotarra. 

En els darrers 15 anys la presi-
denta ha passat a ser Isabel Forca-
da, que recorda els inicis de l’en-
titat amb especial estimació “els 
nostres objectius van ser clars. 
Volíem aconseguir la unitat i so-
lidaritat de les dones, representar, 
defensar i promoure els seus in-
teressos a través d’activitats for-
matives, socials i lúdicoculturals. 
Al mateix temps, volíem adquirir 
experiència i formar-nos en tots 
els àmbits socialment i cultural-
ment”.

L’any vinent l’Associació de 
Dones Emprenedores de Blanes 
rebrà un reconeixement públic 
del govern de la Generalitat de 
Catalunya pels seus 25 anys de 
trajectòria. L’acte l’organitza cada 
any el govern català per agrair i 
distingir la tasca que duen a ter-
me arreu de Catalunya les entitats 
de dones que compleixen el pri-
mer quart de segle d’implicació 
social en favor de l’equitat de gè-
nere durant l‘anualitat anterior. yy

BLaneS

La cinquena edició de Blanes 
12 ha constat de més de 50 propos-
tes lúdiques i culturals, a més de 
grans ofertes comercials i gastro-
nòmiques. En total, hi havia cinc 
escenaris repartits pel centre de la 
vila on es van  programar les dife-
rents actuacions durant tres dies.

Tot va començar amb la tradi-
cional Shopping Night de l’ABBC, 
una activitat que es va tancar amb 
una sèrie de sortejos. 

Les afortunades propietàries 

dels dos vals per fer compres als 
establiments adherits per valors 
de 500 euros van ser Anna Roca 
(amb una butlleta de Carn Bur-
guet) i Aurora Zarca (amb un ti-
quet d’Òptica Muralla), totes dues 
veïnes de Blanes. 

La novetat d’enguany ha estat 
que, després d’aquest sorteig, es 
va fer el lliurament del premi del 
Concurs de Selfies que ha celebrat 
durant aquestes darreres setmanes 
l’ABBC, i que consisteix en gaudir 
d’un Viatge a Eivissa per a dues 
persones, incloent l’avió i l’allot-

jament durant un cap de setma-
na. La guanyadora del concurs ha 
estat Bàrbara Escobar, també de 
Blanes, amb una imatge que es va 
fer amb la seva mare a la botiga Els 
sabons de l’Eva.

Quan es va presentar l’edició 
d’enguany de Blanes 12, tant el 
president de l’ABBC, Lluís Pascu-
al, com la regidora de Turisme i 
Promoció de la Ciutat, Dafne Gal-
vany, van coincidir en què Blanes 
12 té una assignatura pendent, 
“aconseguir que els hotelers s’hi 
impliquin en aquesta promoció”. yy

exposició Casa Saladrigas. Foto aj. Blanes

Guanyadores dels sortejos de l’aBBC. Foto Yoyo
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Els boscos d’en William

10 anys de la VBella Banda 

23 anys de la Mostra de teatre dels instituts 
d’Ensenyament públic de girona

BLaneS - LLoRet De MaR

Les agrupacions teatrals 
Quantus Teatre de Lloret i El Mi-
rall de Blanes s’han unit per fer 
una obra conjunta, que van estre-
nar el 14 de maig al teatre muni-
cipal de Lloret. Es titula Els boscos 
d’en William i es tracta de l’adap-
tació de diferents grans obres de 
Shakespeare coincidint amb el 
400 aniversari de la seva mort.

En total són 18 actors de Llo-
ret i Blanes els que s’han impli-
cat en aquest projecte en el qual 
porten gairebé un any assajant. El 
director de Quantus Teatre, Joan 

Romà Ortiz, que en aquest cas 
participa a l’obra com a actor, as-
segura que “les emocions que es 
desperten en els espectadors són 
molt variades”. Per la seva banda 
el director de l’obra, el blanenc Pep 
Alum, ha explicat que “hem optat 
per acostar-nos al món de Willi-
am Shakespeare d’una manera 
que ens permetés al mateix temps 
que, descobrir-lo o redescobrir-lo, 
divertir-nos tot assajant. Amb el 
convenciment que fent-ho així el 
dia que mostréssim la nostra fei-
na al públic, podríem compartir el 
“divertimento” que ha suposat per 
a tots nosaltres el procés”.

La idea de les dues compa-
nyies és que un cop feta l’estrena, 
de cara als propers mesos, poder 
girar-la i fer representacions en 
diferents municipis. A la tardor, 
per exemple, es podrà veure a 
Blanes.

Aquesta no és la primera ve-
gada que les dues companyies 
treballen juntes, una col·labora-
ció que tindrà continuitat en el 
futur. A la contraportada (pàgi-
na 32), hi ha una entrevista als 
responsables d’El Mirall en mo-
tiu del seu 30è aniverari. yy

BLaneS

La VBella Banda de Blanes es 
va crear arran d’una trobada d’ex 
músics de la Banda i Cobla del 
Col·legi Santa Maria. Segons re-
corda Vicenç Gironès, “alguns feia 
anys que no ens vèiem i vam de-
cidir quedar un cop per setmana. 
Les trobades es van anar animant i 
ja portem deu anys actuant junts”.

La VBella Banda està forma-
da actualment per 15 músics. La 
commemoració dels 10 anys es va 
concentrar en un cap de setmana, 
on hi va haver un concert al Tea-
tre, un concert a la plaça dels Dies 

Feiners i diverses actuacions pels 
carrers del centre.

El concert d’aniversari, que va 
omplir el Teatre de Blanes de gom 
a gom, va comptar amb dues parts 
molt diferenciades. En la primera 
la VBella Banda va oferir una se-
lecció del seu repertori més cone-
gut i apreciat per tothom, amb pe-
ces tan singulars com Hallelujah 
I Love Her So, Satin Doll, Nando’s 

Blues o bé tres dels seus llegenda-
ris medleys amb cançons de Joe 
Cocker, temes de Glen Miller i  
bandes sonores de pel·lícules.

A la segona part, hi van inter-
venir diversos convidats, amics 
de la formació blanenca com ara 
Diego Cortés i els germans Jordi i 
Xavier Molina. També va actuar la 
cantant Núria Ruiz.

En el concert de la plaça dels 
Dies Feiners, a part de la VBella 
Banda, també van actuar la Big 
Band del Col·legi Santa Maria i la 
banda Bourbon. yy

estrena al teatre de Lloret. Foto anna Galí

La VBella Banda a la plaça d’espanya. Foto Yoyo

Una de les moltes representacions de la mostra. Foto Yoyo

JoRGe enRÍqUeZ SáncHeZ

Blanes va acollir la Mostra de 
Teatre dels Instituts de les comar-
ques gironines durant els dies 17, 
18, 19 y 20 de maig. Amb aquest 
any ja són 23 els que es porta ce-
lebrant aquesta important trobada 
amb instituts de tota la demarca-
ció de Girona. Les representacions 
teatrals, que es van dur a terme al 
Teatre de Blanes i l’Esbarjo Parro-
quial, van estar protagonitzades 
pels alumnes de diversos instituts 
que van ser els actors de les seves 
pròpies obres de teatre.

Degut a la gran participació 
que hi ha hagut aquest any, l’es-
tructura es va haver d’ampliar per 
poder començar les actuacions 
un vespre abans. Segons Mercè 
Torroella, membre del seminari 
de professors de la Mostra de Te-
atre dels Instituts Públics de les 

comarques gironines i directora 
del institut Serrallarga de Blanes, 
“aquesta gran participació és una 
mostra de la bona salut de la qual 
gaudeix el teatre entre el públic 
jove dels instituts”. Això permet 
als joves capbussar-se en el món 
del teatre i de la interpretació, a 
més de poder fer activitats dife-
rents dins de l’horari escolar.

Mercè Torroella explica que 
enguany hi ha hagut dos grups 
convidats. “En total han estat 14 
grups els que han presentat les 
seves propostes. Una xifra que es 
podria ampliar, però el festival 
hauria de durar una setmana i per 
a molts centres estar fora cinc dies 
és molt”. 

Els instituts participants han 
estat Blanes (S’Agulla i Serrallar-
ga), el Francesc Cambó de Verges, 

Salvador Espriu de Salt, Ridaura 
de Castell-Platja d’Aro, l’INS de 
Tossa de Mar, Rafael Campalans 
d’Anglès, Sant Elm de Sant Feliu 
de Guíxols, Baix Empordà de Pa-
lafrugell, Narcís Monturiol de Fi-
gueres, Josep Brugalat de Banyo-
les, l’INS de Celrà, el Cap Norfeu 
de Roses i el de Santa Coloma de 
Farners.

Els instituts que participen en 
aquesta activitat no només fan 
representacions teatrals, sinó que 
tenen l’oportunitat d’inscriure’s a 
un curs intensiu d’expressió tea-
tral. Aquesta mostra també és una 
bona ocasió perquè es fomenti la 
relació entre tots els alumnes par-
ticipants. Per aquesta raó es fan 
dinars i sopars i es fa convivència 
dins el poble per tal que els alum-
nes es relacionin i coneguin gent 
d’altres instituts. yy

«D’una trobada 
d’exmúsics s’ha passat a 

una formació estable»
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BLaneS

La Generalitat de Catalunya 
reclama a l’ajuntament de Blanes 
16 milions d’euros de les obres de 
construcció de la Ciutat Esportiva. 
Seguint la normativa estatal d’es-
tabilitat, s’ha de tancar el Consorci 
Portal de la Costa Brava, creat per 
fer l’obra i desenvolupar l’anome-
nada illa Izozaki, però abans s’han 
de pagar els deutes.

Inicialment els 30 MEUR que 
es van invertir en el projecte s’ha-
vien de pagar amb els rendiments 
dels equipaments que s’havien de 
fer a l’antiga zona esportiva. 

La petició ha obert el debat po-
lític a nivell local. Continuarà... yy

BLaneS

Lídia Pujol ha presentat a Bla-
nes Iter Luminis (El camí de la 
llum) en el concert extraordinari 
del Cicle Música a l’Esperança. 
El concert va tancar el programa 
2016 i va servir per a commemo-
rar els 25 anys d’aquesta proposta 
cultural.

Enguany s’han fet cinc con-
certs, un més del que és habitu-
al. Han passat per l’Esperança: 
Glória Garcés Trio, Rosa Zarago-
za, Víctor Palacios, Òpera Prima i 
Lídia Pujol.

En el seu treball, Pujol refle-
xiona sobre la societat actual i 
defensa “el compartir davant del 
competir”.

Per Pujol, els savis com Ra-
mon Llull i Teresa de Jesús, “ens 
marquen el camí”.

Pujol destaca que el concert 
es fes a la capella de l’Esperança. 

“S’ha de tenir esperança en el fu-
tur, en canviar la societat. Actual-
ment es governa pels grans grups 
i per raons econòmiques quan 
s’hauria de fer per a la gent”.

Després del concert, a casa 
Saladrigas es van commemorar 
els 25 anys. 

itER LuMinis

El camí històric i musical Iter 
Luminis és una gira per monestirs 
de Catalunya que pretén unir his-
tòria i música amb el patrimoni i 
la gent del territori, per crear una 
renovada tradició, compromesa 
amb el propi desig i en relació 
amb la comunitat. 

Aquest camí té la voluntat de 
viure l’art, la cultura, l’espiritua-
litat i l’emoció com a eines fona-
mentals en la construcció de la 
nova sensibilitat social. Totes les 
persones i empreses que compar-
teixen la cocreació d’aquest pro-

jecte, ho fan amb la intenció de 
donar a conèixer el compromís 
actiu amb uns valors i represen-
tar-los artísticament amb l’anhel 
de compartir-los amb el públic i el 
desig d’un món més just i solidari 
per a tots.

 La possibilitat sonora que es 
presenta va ser creada fa segles 
per experienciar la trobada amb el 
misteri en espais arquitectònics de 
tel·lúrica singularitat, i és aquesta 
vivència de trobada i comunica-
ció el camí que volem recórrer: 
un historiador ens parla de qui 
som a través d’on som, la música 
fa vibrar la vida en relació amb la 
ressonància de la pedra per vincu-
lar-nos poèticament i, en acabar, 
junts compartirem la conversa 
que somio emocionada i sincera 
al voltant d’allò viscut en relació 
amb el patrimoni, uns valors i 
unes accions reflectides en un bon 
vi i en la qualitat dels productes de 
la terra que ens acull. yy

Lídia pujol en plena actuació. Foto Yoyo

25 anys de Música a 
l’Esperança

Deute de 16 milions

Handbol de primer nivell a la Ciutat esportiva. Foto Yoyo
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Lloret de Mar aposta per 
renovar el seu model de ciutat

Lloret precisa de fibra òptica potent

acte de cloenda del repensa Lloret. Foto M.a. Comas

responsables municipals i de Segittur. Foto M.a. Comas

MoiSÉS GaRcÍa 

Crear una marca potent, defi-
nir un pla d’usos comercials, tre-
ballar pel turisme del futur, treure 
més profit de l’entorn natural i el 
vessant esportiu, i vincular els ciu-
tadans amb el municipi. Aquestes 
han estat les cinc línies estratègi-
ques  que s’han extret de les sis 
jornades del Repensa Lloret, el ta-
ller participatiu destinat a trobar 
propostes que millorin el futur de 
la localitat. En els darrers mesos, 
més de 350 participants han pogut 
intercanviar opinions i fer propos-
tes en els tallers que han impartit 
professionals de diferents àmbits, 
com José Antonio Donaire, Jaume 
Angerri o Toni Puig, entre d’altres. 
A través d’aquesta iniciativa, s’ha 
generat un espai de debat entre 
diferents agents de la destinació, 
com són els mateixos ciutadans, 
membres d’entitats i associacions, 

i gremis empresarials. S’han trac-
tat temes rellevants que han de 
marcar el futur de Lloret de Mar. 

 La primera de les conclusions 
presentades ha estat la necessitat 
de comptar amb una marca potent 
que serveixi per millorar la imatge 
del municipi a escala nacional i as-
senyalar el camí que ha de seguir 
Lloret per arribar a la renovació 
que persegueix. En segon lloc, s’ha 
destacat l’àmbit comercial, amb la 
proposta de potenciar i millorar 
l’oferta de la destinació a través 
d’un pla d’usos comercials definit, 
amb tot un seguit d’actuacions. La 
tercera línia marcada va relacio-
nada amb el turisme. Es considera 
important que la localitat treballi 
amb vista al futur. Per això és im-
portant aspectes com la formació 
i l’atracció de nous públics. En 
quart lloc, les conclusions tam-

bé parlen sobre l’entorn natural i 
el seu aprofitament a través, per 
exemple, dels camins de ronda, 
així com un major aprofitament 
de les possibilitats de Lloret en 
el vessant esportiu. Per últim, es 
creu necessari augmentar el nivell 
de participació ciutadana en les 
activitats, especialment entre els 
joves i els nouvinguts. 

 
El regidor de Turisme, Joan 

Gou, ha valorat de manera positi-
va la primera edició del Repensa 
Lloret i considera que les aporta-
cions fetes pels veïns poden ser 
molt beneficioses per al municipi. 
L’acte de presentació de les con-
clusions es va complementar amb 
una xerrada titulada Un bon turis-
me no és turisme low cost. Va anar 
a càrrec del doctor en Economia, 
Miquel Puig. yy

LLoRet De MaR

La implantació de fibra òptica 
a la localitat lloretenca es conside-
ra essencial per convertir el muni-
cipi en una destinació turística in-
tel·ligent. Aquesta és la conclusió 
més destacada de l’informe de di-
agnòstic i el pla d’accions presen-
tat per SEGITTUR (Societat Esta-
tal per la Gestió de la Innovació 
de les Tecnologies Turístiques). 
A més, també es destaquen altres 
necessitats en àmbits tecnològics, 
de sostenibilitat, d’accessibilitat i 
d’innovació. 

 
Pel que fa a la tecnologia, a 

banda de la manca de fibra òptica, 
l’estudi conclou que Lloret ha de 
disposar de millors infraestruc-
tures i d’un bon desplegament de 
zones wifi. En aspectes de sosteni-
bilitat, es destaca la millora en els 
camins de ronda, els carrils bici i 

els espais d’aparcament. Pel que fa 
a l’àrea d’accessibilitat, és neces-
sari potenciar el transport públic. 
En el cas de la innovació, s’han de 
crear mecanismes d’investigació 
de marca i de planificació urbanís-
tica. Són accions a desenvolupar a 
llarg, mitjà i curt termini. 

 
Aquest informe es va realitzar 

a través d’entrevistes a 29 inter-
locutors de 15 àrees de l’Ajunta-
ment i 4 tècnics de SEGITTUR 
especialitzats en les diferents 
matèries exposades. També es 
va recollir l’opinió d’empresaris, 
mitjançant la Mesa Empresarial 
de Lloret, i es va mantenir una 
reunió amb la Direcció General 
de Turisme, que és un dels prin-
cipals impulsors del Pla Operatiu 
de Lloret de Mar. 

 
La localitat lloretenca ha es-

tat escollida, juntament amb al-
tres 11 destinacions, per aquest 
projecte pilot realitzat per SE-
GITTUR. Alguns dels altres mu-
nicipis que participen són Cas-
telldefels (Catalunya), Palma de 
Mallorca (Illes Balears), Las Pal-
mas de Gran Canaria (Illes Ca-
nàries), Badajoz (Extremadura) 
o Marbella (Andalusia). Al gener 
del 2016, en el marc de FITUR, 
Lloret va obtenir el distintiu que 
acredita que està treballant per 
convertir-se en una Destinació 
Turística Intel·ligent (DTI). El 
va rebre de mans de la secretària 
d’Estat de Turisme, Isabel Borre-
go, juntament amb Almeria i la 
Vall d’Aran. 

 
Un dels representants del 

consistori a l’acte de presentació 
de l’estudi va ser el regidor Jordi 
Orobitg, que durant la passada 

legislatura va estar al capdavant 
del Departament de Turisme. 
Considera important el desen-

volupament tecnològic per fer 
de Lloret de Mar una smart des-
tination. yy

ruta reivindicativa

Xerrada de Jordi 
sánchez

BLaneS 

Nèstor, membre de la PAH, 
fa un tour per tot l‘Estat espanyol 
per reivindicar #Las5DeLaPah.
Una de les parades, camí de Giro-
na, va ser Blanes.

Les cinc demandes de les 
PAH són: lloguer assequible, stop 
desnonaments, dació en paga-
ment retroactiva, parc d‘habitat-
ges socials i subministraments 
garantits. yy

PaLaFoLLS 

El reelegit president de l’ANC 
va ser a Palafolls per parlar del 
present i el futur de Catalunya. 

Sobre el procés, va assegurar 
que ha arribat el moment de con-
cretar el que s’ha estat plantejant 
fins ara. També demanà mantenir 
la mobilització activa de la socie-
tat per eixamplar la majoria inde-
pendentista i als partits polítics a 
aprovar els pressupostos “que han 
de permetre continuar el camí” 
(Sánchez va visitar Palafolls pocs 
dies abans del veto de la CUP al 
pressupost 2016). yy

acte de benvinguda a Nèstor. Foto Yoyo

 Jordi Sánchez a palafolls. Foto Yoyo
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Les estores de Corpus tanquen el cicle Blanes Botànic
BLaneS

Les estores de Corpus a Blanes 
són una tradició popular que, des-
prés que es va deixar de fer arreu 
de la població durant els anys 70, 
es va recuperar amb especial in-
tensitat fa més de tres dècades al 
barri de Raval, 37 anys concreta-
ment. Amb el pas dels anys, es va 
constituir l’Associació d’Estores de 
Raval de Blanes, que ha contribuït 
a fer perdurable aquest art català 
reconegut a nivell europeu amb 
l’esforç de molts veïns, així com 
de moltes persones que s’apleguen 
per donar un cop de mà.

Al marge dels imaginatius di-
buixos, l’Associació d’Estores de 
Raval ha volgut incloure enguany 
un element reivindicatiu. D’aques-
ta manera, just en l’encapçalament 
del recorregut que comença a la 
cruïlla dels carrer Raval i Mos-
sèn Joan Quer s’ha reproduït la 
coneguda figura de la campanya 
Welcome Refugges, traduïda al ca-
talà amb un Benvinguts Refugiats. 
També s’hi ha afegit el símbol in-
ternacional de la pau confeccionat 
amb els mateixos elements natu-
rals que les catifes.

La matèria prima que ha fet 
falta per omplir d’aromàtic i colo-
rista contingut les catifes ha sumat 
unes 4 tones de productes natu-
rals. Així, hi havia gespa i bruc, 
una mica de flor de paradella, ter-
ra vegetal, carbonat càlcic, clova 
de pinyó, pellofa d’arròs i serradu-
ra fina filtrada perquè no faci mal 
en la seva manipulació. Les flors, 
lògicament, també són una part 
important. Hi havia clavells ver-
mells, clavells blancs i gerbera.

El grup motor treballa tot l’any 
per fer realitat les catifes, una acti-
vitat que s’intensifica el darrer mes 
i especialment el cap de setmana 
que es confeccionen amb l’ajuda 
de desenes de voluntaris, segons 
explica Àngel Gallart, membre de 
l’entitat organitzadora.

Tenen entre els seus objectius 
de futur, “fer més catifes i arribar 
fins al carrer Ample, per això, 
però, calen més voluntaris i disse-

nyadors”, apunta Gallart.

La processó de Corpus, va tan-
car la jornada. La pluja de mitja 
tarda va posar en perill les catifes, 
però els danys es poden conside-
rar mínims.

bLAnEs botànic

El cicle Blanes Botànic es va 
iniciar el 12 de maig amb la inau-
guració d’una exposició a la Casa 

Oms que incloïa precisament un 
passeig fotogràfic pel Corpus de 
Blanes, amb diverses instantànies 
cedides per l’Associació Estores 
de Corpus, l’Arxiu Municipal i el 
fotògraf blanenc Aitor Roger. La 
mostra ha testimoniat els més de 
30 anys d’història recent de les 
tradicionals catifes florals. 

Completava l’exposició L’Art 
de la Natura, amb il·lustracions a 
càrrec de l’artista Jorge Bompart. 
Les seves creacions s’han inspirat 
en la vegetació de Blanes per con-
feccionar diverses il·lustracions, 
dibuixos fets a tinta, així com el 
cartell que identifica Blanes Bo-
tànic. Per completar l’entorn de 
l’exposició, la façana de Casa Oms 
ha estat lluint tots aquests dies 
una decoració floral feta ex profes-
so, una decoració que s’ha estès a 
d’altres carrers de la vila. 

Un altre dels ingredients de 
Blanes Botànic ha estat un con-
curs d’Instagram, identificat 
amb el hastag #Blanesvilaflorida. 
La guanyadora ha estat Sandra 
Duran. yy

«Per fer les catifes s’utilitzen 
4 tones de materials 

naturals»

«Fa 37 anys que es va 
recuperar una tradició 
perduda els anys 70»

Confecció d’una de les cinc catifes. Foto Yoyo
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Culpable d’homicidi amb abús 
d’autoritat

presenten Les nits al Marimurtra
L’acusat durant el judici. Foto aCN

La presentació es va fer al mateix indret on es fan els concerts. Foto Yoyo

BLaneS

El jurat popular ha declarat 
culpable d‘homicidi amb abús de 
superioritat l‘home que va matar 
el fillol d‘un capellà al seu pis de 
Blanes. A l‘hora d‘emetre el vere-
dicte, que s‘ha pres per unanimi-
tat, el tribunal popular ha donat 
credibilitat al relat del crim que el 
processat, Eulogio Lumalang Sol, 
va fer durant el judici. El veredicte 
li estima un atenuant molt qualifi-
cat de drogoaddicció, perquè feia 
temps que era toxicòman, i una 
altra d‘obcecació, perquè consi-
dera que, en el moment de matar 
la víctima, Lumalang passava per 
un mal moment (entre d‘altres, 
perquè la víctima se‘n burlava).  El 
crim va tenir lloc la tarda del 5 de 
desembre del 2013 al passeig  de 
Pau Casals. L’acusat, d’origen filipí, 
i la víctima, un jove natural del 
Brasil, és van barallar i Lumalang 
li va clavar diverses ganivetades 
provocant-li la mort. El judici ha 
durat una setmana i el primer dia 
el jurat popular i la comitiva ju-
dicial es van desplaçar a Blanes a 
reconstruir els fets.

Ara, el jutge haurà de fixar la 
pena exacte que li imposa. Inicial-
ment els fets es van qualificar d’as-
sassinat, però en el veredicte han 
quedat com a homicidi.

El jurat popular s‘ha oposat a 
què se suspengui l‘execució de la 
condemna contra Lumalang un 
cop l‘Audiència dicti sentència. 
Tot i això, però, el veredicte sí que 
estima (per cinc vots a favor i qua-
tre en contra) que es proposi l‘in-
dult de la pena.

Després de la lectura del ve-
redicte, la fiscal Sandra Fagil ha 
sol·licitat que es condemni Eulo-
gio Lumalang Sol a una pena de 
10 anys de presó i no s‘ha oposat a 
què se sol·liciti l‘indult parcial. 

L‘acusació particular, encap-
çalada per l‘advocada Mireia Figa, 

ha demanat una pena de 12 anys 
i mig de presó. La lletrada s‘ha 
oposat a l‘indult i ha dit que, al seu 
parer, el tribunal no ha d‘estimar 
l‘atenuant d‘obcecació, sinó que 
aquest va ser el mòbil del crim.

Per últim, l‘advocat de Luma-
lang, Manel Mir, ha demanat que 
se‘l condemni a 5 anys de presó. 
L‘advocat també ha demanat al 
magistrat que, a l‘hora de dictar 
sentència, tingui en compte que 
“molt poques vegades un jurat 
s‘ha mostrat favorable a l‘indult”, 
i ha dit que se li sol·liciti per a la 
meitat de la pena. yy

BLaneS

La Fundació Carl Faust, ha 
presentat la programació del fes-
tival que organitza des de fa 11 
anys: Les Nits de Marimurtra. En 
aquesta ocasió, el cicle comptarà 
amb 4 concerts que protagonitza-
ran Mònica Green (6 d’agost), The 
Gospel Viu (13 d’agost), Susanna 
del Saz (19 d’agost) i Marion Har-
per +Pavvla (27 d’agost).

Continuant amb la iniciativa 
engegada l’any passat, el primer 
concert de Les Nits de Marimurtra 

es farà en col·laboració amb PID 
Foundation amb la voluntat comú 
de generar recursos per la investiga-
ció de les inmunodeficiències pri-
màries, un conjunt de més de 200 
malalties congènites amb alteració 
quantitativa i/o funcional dels di-
ferents mecanismes implicats en la 
resposta immunitària i que afecten 
a 1 de cada 2.000 nounats.

Un any més, l’oferta lúdica, 
cultural i musical de Les Nits de 
Marimurtra es completa amb una 
oferta gastronòmica que enguany 

anirà a càrrec d’El Remolk i Res-
taurant Essències.

Els beneficis que genera Les 
Nits de Marimurtra es destinen 
íntegrament a la persecució dels 
fins socials de la Fundació Carl 
Faust que, segons els seus estatuts 
són “la protecció i el foment dels 
estudis de biologia mediterrània, 
especialment en botànica, cercant 
la cooperació i les relacions inter-
nacionals en benefici, tot plegat, 
de la recerca i de la divulgació ci-
entífiques.” yy

Societat i cULtURa

aula Municipal de teatre

Homenatge a la gent gran

La dansa a les escoles de Blanes

Una de les actuacions. Foto M.a. Comas

Les sis parelles homenatjades. Foto Yoyo

trobada multitudinària. Foto Yoyo

Després de tot un curs i mesos 
d’assajos i aprenentatges, els 
alumnes de l’Aula Municipal de 
Teatre infantil, juvenil i adults 
de Lloret de Mar i els alumnes 
de l’Aula Municipal de Música 
de Lloret de Mar han portat a 
escena les seves respectives re-

presentacions i actuacions de 
final de curs. L’objectiu és pre-
sentar al públic tot el que han 
après durant el curs alhora que 
els alumnes puguin gaudir de la 
seva interpretació a dalt de l’es-
cenari. Hi va haver actuacions 
tres dies. yy

Els antics pavellons de Blanes 
van acollir dos dies d’activitats 
en el tradicional homenatge a la 
gent gran, una activitat que en-

guany ha arribat a la 20a edició. 
Es va retre homenatge a sis pare-
lles que aquest 2016 celebren 50 
anys de casats. yy

Alumnes de 1r a 4t de Primària 
de deu escoles de Blanes han 
treballat durant el curs una sèrie 
de danses tradicionals que han 

posat en comú al passeig de Mar 
en una trobada multitudinària. 
Ha estat una iniciativa de l’Es-
bart Dansaire Joaquim Ruyra. yy



La MaRina   19JUNY DE 2016

LLoRet De MaR

El lloretenc Pere Matas, de 19 
anys, ha estat un dels candidats a 
Míster Espanya 2016.    

El certamen se celebrà a Platja 
d’Aro entre el 22 i el 28 de maig.

Matas es des de l’octubre pas-
sat Míster Girona. Pere Matas tre-
balla en el sector de l’hosteleria i 
assegura que la seva participació 
en aquest certamen és puntual, “Jo 
em dedico al sector turístic, però 
el guardó de Míster Girona em 
permet viure aquesta experiència 

durant una setmana”. Molts dels 
participants eren models i per tant 
tenien més experiència que Matas 
en aquest camp.

Al llarg de la setmana va fer di-
verses desfilades i va haver de su-
perar diverses proves de coneixe-
ments i físiques. Finalment, el gua-
nyador va ser David Rodríguez, 
que ara continuarà la seva carrera 
a nivell internacional.

El certamen de Míster Espanya, 
en tot cas, té menys ressò mediàtic 
que el de Miss Espanya. yy

Mister girona 
candidat estatal

pere Matas a la platja

8.000 signatures pel Cap

el Cap ha tancat les portes a la nit els darrers nou mesos. Foto Yoyo

LLoRet De MaR

Lloret manté oberta la campa-
nya de recollida de signatures per 
disposar del CAP dia i nit.

De moment, ja han recollit 
prop de 8.000 signatures. A prin-
cipis d’aquest mes es va fer la 
quarta reunió de seguiment de la 
campanya a la Sala de Plens amb 
la participació de partits polítics i 
veïns.

Segons l’alcalde Jaume Dulsat, 
l’objectiu és que quan el servei sa-

nitari obri aquest estiu les 24 ho-
res, ja no torni a tancar, “El CAP 
ha d’estar obert les 24 hores els 365 
dies de l’any. Aquesta és la volun-
tat de tot un poble i esperem que 
la Salut ens faci cas. Ja ens vàrem 
reunir amb el conseller i ara espe-
rem una nova trobada”.

Dulsat recorda a les autoritats 
sanitàries que la temporada tu-
rística a Lloret de Mar no dura 3 
mesos. “Nosaltres tenim turistes 
tot l’any i si no hi ha el CAP obert, 

tampoc hi ha farmàcies de guàr-
dia. Un poble turístic com Lloret 
ha de donar aquest servei”

La comissió de seguiment ha 
preparat un manifest perquè el 
signin totes les entitats del poble i 
d’aquesta manera donar més força 
a les seves reivindicacions.

La reobertura del CAP s’ha 
tractat diverses vegades en ple i 
des de fa uns mesos es treballa a 
tots nivells per aconseguir el ser-
vei tot l’any. yy
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número 15 de sesmond
 LLoRet De MaR

Lloret de Mar ha presentat el 
darrer número del Butlletí del Ser-
vei d’Arxiu Municipal Sesmond.

Els temes que es tracten i els 
seus autors, com és habitual, són 
diversos:

• Agustí M. Vilà: Evocant el 
passat mariner des de la terrassa 
del seu estudi, de Núria Sala i Vila.

• Memòria del Servei d’Arxiu 
Municipal de Lloret de Mar 2015

• El fons patrimonial de l’Agustí 
M. Vilà i Galí, de Joaquim Daban 
i Massana.

• La torre Campderà. Una pri-
mera aproximació estadística, de 
Montse Xirgu i Encesa.

• El record de Salvador Comas 
Planet, de Joan Domènech Moner.

• Els que no tornen: les arrels 
de la família Bou Galí de Corozal 

(Puerto Rico) a Lloret de Mar, de 
Laurie M. Deredita.

• La subhasta a l’antiguitat, de 
Carles Macià i Aldrich.

• Les visites del president Lluís 
Companys a Lloret de Mar, de Sal-
vador Palaudelmàs i Casals.

La presentació també va servir 
per a formalitzar públicament l’ac-
te de cessió del fons documental 
Taulina. Nissaga lloretenca amb 
vincles amb les famílies Lluhí, 
Aulet, Parés, Guitart, Vilallonga, 
Garriga, Gibert, Pujol-Senillosa, 
Grijalba... i que abraça un perío-
de cronològic que va des del segle 
XVII al segle XX.

Lloret de Mar, d’altra banda, 
s’ha sumat, un any més, a la cele-
bració del Dia Internacional dels 
Arxius, commemorant la creació 
del Consell Internacional d’Ar-
xius de la UNESCO, el 9 de juny 
de 1948. Ho ha fet amb una jorna-
da de portes obertes i un taller de 

Genealogia a càrrec de Santiago 
Llobet i Massachs, doctor en An-
tropologia Cultural i Social i di-
plomat en Genealogia Heràldica i 
Dret Nobiliari.

La celebració d’aquesta data té 
aquests objectius:

• Sensibilitzar els responsables 
de les preses de decisions dels be-
neficis que comporta la gestió dels 
documents per a la bona gover-
nança i el desenvolupament.

• Conscienciar la societat tant 
al sector públic, com al privat de la 
necessitat de preservar els arxius, i 
facilitar-ne l’accés.

• Donar a conèixer al gran 
públic documents únics, extra-
ordinaris o rars conservats en les 
institucions d’arxius.

• Millorar la percepció que es 
té dels arxius i augmentar-ne a ni-
vell general la seva visibilitat. yy

Societat LLoRet

Joan sala gascons

La gran redada antigitana

 Joan Sala amb una de les seves obres. Foto M.a. Comas

plaça dels Jardins de la pau. Foto M.a. Comas

El passat mes de maig ens ha 
deixat Joan Sala Gascons, pintor 
(comercial i artístic), escriptor 
i activista cultural. Ha mort als 
61 anys després d’una llarga ma-
laltia. Entre els seus llibres: Els 
meus fills, La vida penjada d’un 

fil, Poemes d’ahir o Libreta de un 
soldado de artillería. Va formar 
part, entre d’altres, del Col·lectiu 
de Pintors de Lloret i de l’Associ-
ació Popular d’Amics de la Cul-
tura, l’APAC. yy

Lloret de Mar ha estat un dels 
primers municipis en comme-
morar la Gran Redada Antigi-
tana de l’any 1749. Després de 
gairebé tres segles de persecució 
amb l’objectiu d’extingir el poble 
gitano, va començar el que es va 
considerar “la solució final”, que 

va provocar incomptables epi-
sodis racistes i xenòfobs. L’acte 
s’ha celebrat després d’apro-
var-se una moció de En Lloret 
Sí Se Puede. Hi va haver una re-
cepció a l’Ajuntament i la inau-
guració d’una placa als jardins 
de la Pau. yy

Mort inesperada
BLaneS

Mor una noia de Blanes que 
practicava barranquisme al Pa-
llars Jussà. 

Sara Grande Carbó, infermera 
de professió, tenia 24 anys i anava 
amb el seu company, que va patir 
un atac d’ansietat i va necessitar 
atenció mèdica. Els fets van passar 
els dissabte 4 de juny.

Segons l‘alcalde de Talarn (Pa-
llars Jussà), Lluís Oliva, “a partir 

de dos quarts de tres de la tarda ha 
caigut una forta tempesta que pot 
haver provocat la crescuda sobta-
da del nivell de l‘aigua”. 

Els bombers van rebre l‘avís 
poc abans de tres quarts de qua-
tre de la tarda i van desplaçar fins 
al lloc dels fets l‘helicòpter amb 
la unitat de rescats de muntanya. 
També van participat en el res-
cat tres dotacions terrestres dels 
bombers, un altre helicòpter del 
SEM i tres ambulàncies, a banda 

de diverses patrulles dels Mossos 
d‘Esquadra. 

En el moment de la crescu-
da, hi havia sis grups diferents 
fent barranquisme amb un total 
de 21 persones. Totes menys la 
veïna de Blanes van poder sortir 
abans de ser arrossegats per l’ai-
gua. La seva mort va provocar un 
gran impacte entre el seu cercle 
d’amics i entitats amb les que hi 
estava implicada. yy

Signant la recepció del fons taulino. Foto M.a. Comas
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projecte rossinyol a Blanes i 
Lloret de Mar

acte de cloenda a Blanes. Foto aj. Blanes

BLaneS - LLoRet De MaR

El projecte Rossinyol és una 
iniciativa que neix amb la volun-
tat d’establir una relació de dià-
leg entre estudiants universitaris 
i alumnat nouvingut dels centres 
educatius. 

L’objectiu d’aquest projecte és 
afavorir la integració social, cul-
tural i lingüística dels estudiants, 
crear sentiment d’arrelament al 
seu poble i fomentar la llengua 
catalana. Durant tot el curs les pa-
relles han pogut visitar diferents 
indrets de la vila i han realitzat ac-
tivitats culturals i lúdiques per tal 
de treballar tots els objectius que 
aquest projecte fomenta.

Els mentors i mentores uni-

versitaris són per als alumnes que 
participen en aquest projecte un 
bon exemple d’esforç i superació i 
motiven a aquests infants i joves a 
seguir amb els seus estudis una ve-
gada hagin superat l’escolarització 
obligatòria.

Els 15 escolars blanencs que 
hi han participat són nens i nenes 
d’entre 8 i 12 anys d’edat i prove-
nen d’Andalusia, República Do-
minicana, Múrcia, Xile, Senegal, 
Gàmbia i Romania. Els alumnes 
estudien repartits a les escoles 
Napoleó Soliva, Sa Forcanera, 
i Quatre Vents, mentre que els 
seus mentors són estudiants de la 
Universitat de Girona de carreres 
universitàries prou variades com  
Magisteri, Infermeria, Pedagogia, 

Comptabilitat i Finances i Treball 
Social.

Els mentors que han col·la-
borat durant el curs en aquest 
projecte a Lloret de Mar són uni-
versitaris de la UdG, ciutadans de 
Lloret de Mar i rodalies que han 
acompanyat periòdicament a es-
tudiants del municipi. En aquest 
projecte hi participen l’Escola 
Pere Torrent, l’Institut Rocagros-
sa, l’Escola Pompeu Fabra i l’Ins-
titut Escola.

Coincidint amb l’acabament 
del curs escolar, a les dues pobla-
cions s’han fet actes de cloenda i 
de comiat de mentors i estudiants 
tot i que la relació en molts casos 
continuarà. yy

cURSeS SoLiDÀRieS

iii Marxa solidària oncolliga’t

Cursa per la pau

Sortida multitudinària. Foto Yoyo

passeig de S’abanell. Foto Yoyo

Enguany, hi ha hagut 620 ins-
crits, 50 empreses i institucions 
col·laboradores i 30 voluntaris. 
El recorregut va ser de 7 Km 
amb sortida i arribada al passeig 

Marítim. Tota la recaptació es 
dedica a finançar els serveis que 
ofereix l’entitat. El muntatge de 
la prova es va fer amb l’ajuda de 
Fondistes Blanes. yy

El 27 de maig es va celebrar la 
cinquena cursa organitzada per 
CAES, Comissió d’Activitats 
Educatives Solidàries de Blanes. 

Va reunir alumnes de 6è de Pri-
mària de les escoles de la vila i 
es va desenvolupar per la façana 
marítima. yy

PALAFOLLS                        Informació i reserves: 93 762 00 96
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Història del cava : Els benedictins en els orígens

caVa és la denominació que 
es va adoptar a Espanya el 
1972 arran de la disputa amb 
França pel nom de “xampany”. 
El nom, evidentment, es re-
feria a la regió francesa La 
Champagne, d’on havia vin-
gut  la tècnica d’aquesta pro-
ducció. la reivindicació fran-
cesa sobre el dret del nom va 
ser tinguda en compte i des 
de llavors usem la paraula 
cAVA.

sorprenentment, la produc-
ció de vi escumós no va co-
mençar a la champagne, sinó 
a l’Aude, terra de “llengua 
d’oc”, i en concret a limós 
(Limox), a tocar del país càtar, 
on encara es fa el Blanquette 
de Limox antecedent històric 

dels xamapanys i dels caves.  
Aquest producte es va co-
mençar a fer cap al 1531 per 
monjos benedictins de sant 
Hilari, un monestir proper a 
limox.

la història dels vins escu-
mosos té una forta vincula-
ció amb l’ordre religiosa dels 
benedictins. 

les propietats  agrícoles que 
donaven el suport econò-
mic als monestirs, feien que 
alguns dels monjos intervin-
guessin personalment en els 
processos vitivinícoles. d’aquí 
que siguin dos monjos bene-
dictins els que marquen la 
creació i desenvolupament 
del xampany.

cap al 1670, un altre monjo, 
també benedictí de l’Abadia 
d’Hautvilliers,  a la champag-
ne, va desenvolupar el que 
coneixem com a mètode 
champegnoise que consis-
teix en afegir llevats a un vi ja 
fermentat per provocar una 
segona fermentació tancat 
dins d’una ampolla. la se-
gona fermentació provocarà 

un fort augment de pressió 
que farà que algunes am-
polles explotin al celler i per 
això fos anomenat “vi del di-
able”.  Aquest monjo, de nom 
Pérignon, va introduir les 
ampolles de vidre més grui-
xut que poguessin resistir la 
pressió. també va millorar el 
tancament,  amb una grapa 
metàl·lica per subjectar el tap 
de suro durant el temps de 
criança. 

l’èxit del producte a les corts 
europees va fer que a la regió 
anomenada “champagne”, 
que vol dir “terra erma”,  pro-
liferessin les vinyes dedicades 
a la producció de vi escumós, 
i que el producte fos conegut 
pel nom de champagne.

Aquest estiu, refresca‘t amb el nou Cava rosat de Ses Vernes 

Blanes Signature

premi app awards - app Education 2016
LLoRet De MaR

Aquest curs 2015-16 el col·legi 
de la Immaculada Concepció de 
Lloret de Mar ha implementat a 
l’escola la proposta didàctica “Mo-
bilitzem la informàtica” del pro-
grama mSchools per a la matèria 
d’informàtica de 4t d’ESO. MSc-
hools és un programa de mEdu-
cation amb múltiples facetes que 
impulsa Mobile World Capital 
Barcelona en col∙laboració amb la 
Generalitat de Catalunya, l’Ajun-
tament de Barcelona i GSMA. 
Aquesta proposta didàctica plan-
teja la matèria com un projecte. 
Els continguts curriculars es tre-
ballen a l’entorn d’aquest projecte, 
els objectius principals del qual 
són la creació d‘una empresa, i el 
desenvolupament d‘una app.

Els alumnes aprenen a tre-
ballar en grup i de forma coope-
rativa per crear la seva empresa. 
Han de detectar un problema o 
necessitat i aportar una solució a 
través del desenvolupament d’una 
app per a smartphone o tauleta 
buscant-ne l’oportunitat. En de-
senvolupen un prototip. Realitzen 
un pla de màrqueting: conèixer 

la competència, definir el mer-
cat, objectius de venda, material 
promocional -vídeo, presentació, 
anunci de ràdio, pòster, accions 
de promoció, publicitat, estratègia 
de preus i un model de negoci que 
mostren en un Business Model 
Canvas.

Un tret molt interessant 
d’aquesta proposta és que els 

alumnes a través del professor te-
nen accés a una plataforma d’ex-
perts en les àrees de models de ne-
gocis, ideació, recerca de mercat, 
màrqueting, programació, parlar 
en públic, UX Design. I es poden 
concertar trobades en anglès, cas-
tellà o català, normalment virtu-
als per vídeoconferència o també 
presencials, que els fa establir con-
tactes amb professionals més enllà 

del mateix centre escolar.

Durant el curs han estat tre-
ballant en aquest projecte un total 
de 10 grups, formats normalment 
per 5 components. Entre ells, tres 
van voler presentar el seu treball 
al concurs App Awards - App 
Education 2016. Això els va supo-
sar una feina extra: redactar una 
memòria tècnica, dissenyar un 

pòster, la presentació de l’app… 
D’entre els 228 treballs presen-
tats de 78 centres educatius de 
tot Catalunya, amb un total de 
850 alumnes, el grup Avengers 
format per Alex Agúndez, Berta 
Castro, Clàudia de Diego, Mar-
çal Martínez i Jordi Pardo, amb la 
seva app EDUKIDS dedicada als 
alumnes de P-3, P-4 i P-5 va resul-
tar finalista. 

El dissabte 4 de juny, es va 
celebrar a l’Auditori de Barcelo-
na la Jornada App Awards 2016 
en la qual els grups finalistes van 
haver d’exposar en un stand i 
defensar els projectes davant de 
professionals, professors i jurat 
nacional i internacional. El van 
haver de presentar amb un pitch 
davant d’un jurat i un auditori. 
L’app EDUKIDS del col·legi de la 
Immaculada Concepció de Llo-
ret  va resultar guanyadora en la 
categoria d’aplicacions educatives 
d’ESO. Hi havia 4 premis per a 
ESO i 4 per a batxillerat. yy

«L’app va dedicada als 
alumnes de P-3, P-4 i P-5»

«els alumnes del treball 
guanyador són Àlex 

agúndez, Berta castro, 
claudia de Diego, Marçal 
Martínez i Jordi Pardo»

els cinc alumnes i el professor Jordi Gibert. Foto escola immaculada Concepció
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Lloret de Mar, capital del motor 40 anys de la penya 
BarcelonistaMoiSÉS GaRcÍa

Si ets un amant del motor se-
gur que no et vas perdre la nova 
edició de la Lloret Formula We-
ekend. Per quart any consecutiu, 
es va tornar a gaudir d’un esdeve-
niment punter del calendari d’ac-
tes de Lloret de Mar. Durant tres 
jornades, la localitat lloretenca va 
rebre un bon nombre de visitants 
que, malgrat les condicions cli-
matològiques, van poder gaudir 
d’espectacles automobilístics com 
shows de motor, exposicions de 
cotxes esportius de les principals 
marques i, també, de motocicle-
tes. Tot va coincidir com és habi-
tual amb la cursa de Fórmula 1 del 
Circuit de Catalunya, a Montme-
ló. Hi ha seguidors de la F-1 que 
s’allotgen a Lloret i combinen les 
estades al circuit amb les activitats 
organitzades a la població. El pro-
grama, però, atreu molta més gent 
de diversos punts de la geografia 
catalana.

 L’agenda va estar farcida d’ac-
tivitats. Una de les més atractives 
es va realitzar a la plaça Pere Tor-
rent, que va deixar de ser un espai 
de passeig i descans per conver-
tir-se en un circuit de karts. Els 
més atrevits van poder posar-se a 
la pell d’un autèntic pilot i fer tot 
tipus de rectes i revolts sobre un 

monoplaça. Els més petits, a més, 
també van comptar amb el seu es-
pai, amb jocs inflables a través dels 
quals van poder ser part activa de 
l’esdeveniment. L’acte més esperat, 
però, va ser el Motor Show. L’avin-
guda Just Marlés, plena de gom a 
gom, va viure diferents exhibici-
ons amb acrobàcies impossibles 
de motos i cotxes que van provo-
car cares d’incredulitat i d’emoció 
a tots els curiosos que s’hi van 
acostar. 

 
El regidor de Promoció Econò-

mica, Jordi Orobitg (ERC-Avan-
cem), creu que el Lloret Formula 
Weekend és una festa que mobi-
litza un públic amb alta capacitat 
adquisitiva i això és un clar bene-
fici per a la destinació. Tot i així, 
assegura que a cada edició hi ha 
més esforços per incorporar nove-
tats que facin créixer aquest acte i 
atreure molts més visitants.

 
Per complementar la Lloret 

Formula Weekend, es va celebrar 
una nova edició de la Lloret Night 
Shopping.  yy

BLaneS

Un dinar de germanor ha 
obert els actes de commemoració 
dels 40 anys de la  Penya Barcelo-
nista de Blanes. Més de 150 perso-
nes van participar en la celebració 
encapçalada pel president de la 
penya, Lluís Freixa, el delegat de 
relacions amb la UEFA del FCB, 
Amador Bernabeu i l’alcalde de 
Blanes, Miquel Lupiañez.

Del 17 de juny al 10 de juliol, 
a la Sala García-Tornel, es podrà 
visitar una exposició commemo-
rativa. El dia 17, coincidint amb 
l’acte inaugural de la mostra, es 

presentarà un llibre que recull la 
trajectòria de l’entitat.

A l’octubre s’organitzarà un 
Dinar Popular al Santuari del 
Vilar. La cloenda oficial del 40è 
aniversari coincidirà amb una tra-
dició molt apreciada per tots els 
membres de l’entitat: el vermut de 
Sant Esteve, que s’allotjarà el 26 de 
desembre al matí al seu local soci-
al, ubicat a la Casa del Poble.

Per poder brindar per aquest 
aniversari i per tots els èxits del 
club, s’ha elaborat un cava especial 
a través de l’empresa Ses Vernes. yy

 els cotxes de competició, principal atracció. Foto M.a. Comas

Brindis pels 40 anys. Foto aj. Blanes
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De Blanes a rio de Janeiro

Campions d’Espanya de 
Llaüt Mediterrani

LLoRet De MaR

El Club Rem Santa Cristina 
de Lloret de Mar s‘ha proclamat 
campió estatal de llaüt mediterra-
ni.  És el primer club català que ho 
aconsegueix. Anteriorment havi-
en aconseguit el campionat català 
2016. En el XII Campionat d‘Es-
panya de banc fix celebrat a Ala-
cant hi van assistir 750 vogadors 
de 23 clubs de rem provinents de 
tot l‘Estat. 

El club lloretenc hi va partici-
par en categories Absolut Masculí 
i Absolut Femení. Durant la jor-
nada de dissabte es varen dispu-
tar les primeres eliminatòries on 
els nois varen passar directament 
a les semifinals de diumenge, no 
així les noies, que després de dues 
regates molt ben treballades no 
varen aconseguir cap de les 8 pla-
ces per poder continuar endavant 
en la competició.

Diumenge al matí, l‘equip 
masculí aconseguia el passi a la 
regata final després de superar 
per ben poc al Torrevieja, equip 
que l‘any passat va aconseguir la 
medalla de bronze. Ja en la regata 
final, després d‘un silenci etern en 
el què els jutges donen les instruc-
cions als timoners per alinear els 
bots, començava la regata final, on 
Club Rem Santa Cristina pel carril 
1, Universitat Pol. València pel 2, 
Real Club de Regatas de Alicante 
pel 3 i Náutico Campello pel Car-

ril 4  varen disputar la final més 
ajustada de la història, ja que els 
tres ocupants del podi final varen 
acabar la regata en menys d‘un se-
gon de diferència i va ser necessà-
ria la foto “finish” per establir cor-
rectament els temps finals. 

Santa Cristina va completar 
el recorregut de 1.400m i 3 cia-
vogues amb un temps de 6:24,07; 
seguit de Universitat Politècnica 
de València (6:24,40); Real Club 
de Regatas de Alicante (6:24,72) 
i en darrera posició de la final el 
Club Náutico Campello (6:30,76). 
Tot i que els 3 clubs valencians ha-
vien acabat pocs dies abans la seva 
temporada de rem, i el campionat 
era la darrera regata que dispu-
taven i per tant estaven en el seu 
millor estat de forma, el club llore-
tenc va fer valer la seva experièn-
cia en condicions difícils de mar 

i vent, donat que és un dels pocs 
clubs que no té accés a instal·laci-
ons portuàries i per tant, la seva 
ubicació a la platja de Santa Cris-
tina de Lloret fa que els vogadors 
estiguin molt habituats a remar en 
condicions difícils.

Després d‘un immillorable 
inici de temporada, en què el club 
s‘ha proclamat Campió de Catalu-
nya i d‘Espanya en Absolut Mas-
culí i sotscampió de Catalunya en 
Absolut Femení, ara toca deixar el 
llaüt del mediterrani fins a l‘hivern 
vinent i començar la temporada 
d‘estiu amb l‘altre embarcació de 
rem, el llagut català, amb què es 
disputa la Lliga Catalana de lla-
guts per tot el litoral de Catalunya. 
L‘embarcació de llaüt del mediter-
rani és més lleugera i ràpida, amb 
un pes mínim de 145 kg, i el llagut 
català pesa 250 kg. yy

BLaneS

Ja fa temps que gran quanti-
tat de navegants experimentats 
afirmen que les aigües de Blanes 
tenen les condicions òptimes per 
practicar l’esport nàutic que, si bé 
depèn en bona part de les con-

dicions meteorològiques, també 
està relacionat amb el microcli-
ma que hi hagi en cada localitat. 
Ara, a aquest factor favorable s’hi 
han afegit com a complement les 
millores en les instal·lacions que 
s’han fet al Club Vela Blanes, que 

es van inaugurar fa gairebé un any. 

Això ja està cridant l’atenció 
de més d’un entès en la matèria, 
com ha estat ara el cas de Toni 
Rivas, entrenador de l’equip olím-
pic de Singapur, que va participar 
l’any passat en una competició a 
Blanes i va poder comprovar les 
millores “in situ”. Per això, quan 
buscaven l’indret ideal per fer 
els entrenaments previs als Jocs 
Olímpics de Rio de Janeiro, va tri-
ar el Club Vela Blanes per venir-hi 
a fer l’estada amb els dos equips 
que hi competiran: el de Nacra-17 
i el 470 femení. 

Toni Rivas, director esportiu 
i integrant de l’equip de regates 
del Club Nàutic Garraf és un dels 
regatistes més llorejat d’Europa, 
amb nombrosos podis i medalles 
en regates nacionals i internaci-
onals en vela lleugera i en vela 
de creuer. També va ser sparring 

dels regatistes espanyols Echavar-
ri i Paz al Campionat Mundial de 
Nova Zelanda pels Jocs Olímpics 
de Pekín del 2008. Rivas ha vingut 
al Club Vela Blanes ajudat per la 
jove promesa Nora Brugman, que 
fa al seu temps d’sparring dels dos 
equips perquè puguin entrenar-se 
adequadament, mesurant-se amb 
la seva expertesa a la mar. 

L’entrenador internacional ho 
ha tingut clar, “vaig estar dubtant 
entre anar a Roses o a Blanes, però 
finalment vaig decidir que aquí és 
on hi ha les condicions més òpti-
mes i semblants a les que es troba-
ran a Rio aquest estiu: mar plana a 
l’interior i onatge i vent fora badia. 
Un altre factor que va ser decisiu 
són les facilitats que em van do-
nar des del Club Vela Blanes per 
allotjar els entrenaments. També 
ha influït força l’excel·lent tracte 
rebut sempre aquí, quan ha vingut 
a competir”. 

Els navegants asiàtics són ara 
per ara l’equip revelació dels pro-
pers Jocs Olímpics en les seves res-
pectives especialitats, ja que han 
aconseguit accedir a la màxima 
competició en tan sols un any. Tot 
just va ser l’estiu passat, en la Copa 
del Món celebrada a Qingdao 
(Xina), quan van assolir la classifi-
cació necessària que els va donar el 
bitllet per a Rio de Janeiro. 

Durant l’estage que han fet 
a Blanes, les dues tripulacions i 
l’entrenador olímpic també han 
comptat amb el suport comple-
mentari del director tècnic de 
l’Àrea Esportiva del Club Vela 
Blanes, Juanmi Aguirre, així com 
del secretari esportiu, Josep Lluís 
Yubero. Pel que fa als joves espor-
tistes de Singapur, s’han allotjat en 
un apartament turístic. Això els 
ha permès que després dels entre-
naments també hagin pogut des-
cobrir els atractius del municipi. yy

L’equip olímpic de Singapur es prepara per als Jocs de Rio 2016 al Club Vela Blanes 

preparant l’embarcació abans d’entrenar. Foto Yoyo

el Club rem Santa Cristina en plena competició. Foto rem Santa Cristina

eSPoRtS

Campiones de Catalunya

trail selva marítima

Celebració del títol. Foto Fed. Cat. de Bàsquet

els tres primers classificats. Foto Yoyo

L’equip júnior femení del Club 
Bàsquet Blanes aconsegueix el 
campionat català 2016 a Cassà 

de la Selva. El rival a la final, va 
ser el Club Bàsquet Roda (59-
52). yy

El guanyador absolut, Aurelià 
Serra, és de Girona i competia 
per lliure. Darrera d’ell van arri-
bar Jaume Martí, del Trail Run-
ning Girona i Pere López Cas-
tillo, del Team Segurartic-Sporthg. 
En la categoria de dones, la més 

ràpida va ser Eli Gordon Rodrí-
guez, del Team Segurartic Cata-
lana-Occidente de Montornès 
del Vallès. La prova entre Tossa 
de Mar i Blanes, tenia un recor-
regut de 22 Km. i un desnivell 
de 800 metres positius. yy
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19è Memorial 
Josep Barceló

El CD palafolls cau a la 
pròrroga i no puja a 1a

El Cf Lloret continuarà a la 1a Catalana

toRDeRa

FC Barcelona, Màlaga CF i 
Gimnàstic de Manresa s’emporten 
els tres títols del Memorial Josep 
Barceló de Tordera. 

Al llarg del cap de setmana es 
van jugar 132 partits. El Memorial 
ha batut el rècord de participants 
amb 60 equips dividits en tres ca-
tegories: jugadors nascuts els anys 
2006, 2005 i 2004.

A la final dels més petits 
(2006), el FC Barcelona va superar 
al Llevant per 5 a 3, després de re-
muntar un partit que s’havia posat 
molt complicat a l’avançar-se en el 
marcador l’equip valencià.

El Málaga CF va guanyar al 
RCD Espanyol per 2 a 1 a la final 
de la categoria de jugadors nascuts 
el 2005.

En la categoria aleví de segon 
any (2006), El Gimnàstic de Man-
resa va superar el FC Barcelona 
per 2 a 1. El torneig s’organitza 
amb la col·laboració de més d’un 
centenar de voluntaris.

La cerimònia de cloenda va 
retre homenatge a “La pilota”, va 
recordar Josep Barceló i va servir 
per lliurar els trofeus als guanya-
dors i una sèrie de records a tots 
els participants. yy

PaLaFoLLS

El CD Palafolls no ha po-
gut posar la cirereta a una gran 
temporada. Els homes de Josep 
Matas “Pai” i Marc Moles, han 
quedat a les portes de l’ascens a 
Primera Catalana quan l’objectiu 
inicial era mantenir-se a Segona.

A l’anada de la promoció, 
CD Palafolls 1 – Ripollet 0. A la 
tornada, després de 90 minuts, 
el Ripollet guanyava per 1 a 0, 
per tant, el partit es va decidir 
a la pròrroga. El Palafolls, molt 
cansat, quan va encaixar el se-
gon gol, ja no va poder fer res i 
va acabar perdent per 4 a 0. Una 
golejada que no ha de deslluir 
en cap cas, la gran temporada 
que s’ha fet. A la lliga regular, va 
quedar en segona posició, només 
superat pel Llagostera B.

L’ascens del Palafolls hauria 
suposat la salvació del CD Bla-
nes. El conjunt blanenc ha fet 
una temporada molt irregular i 
s’ha vist afectat pels descensos 
compensats. L’únic camí per 
mantenir-se a 2a Catalana és que 
el Gavà pugi a 2a B. Al moment 
de tancar aquesta edició, el Gavà 
s’ha classificat per la tercera i 
darrera fase de la promoció.

El fet que el Palafolls no hagi 
pujat de categoria, també ha cer-
tificat el descens del CF Tordera 
a Tercera Catalana. En una tem-
porada amb molts alts i baixos, 

el conjunt torderenc es va veure 
abocat al descens en la darrera 
jornada i només el podia salvar 
una doble carambola que no s’ha 
produït. yy

MoiSÉS GaRcia - La cRÒnica

Cap al mes d’agost del passat 
2015, es va fer públic el calen-
dari de la Primera Catalana. El 
Club de Futbol Lloret iniciava 
la competició al complicat camp 
de l’Horta i el finalitzava, també 
com a visitant, davant del Girona 
“B”. Pocs s’esperaven que aquesta 
darrera jornada seria decisiva i 
que la permanència es decidiria, 
per als dos conjunts, en aquest 
mateix partit. Allò que va co-
mençar sent una especulació o, si 
ho voleu, una hipòtesi estèril, va 
anar agafant grans dosis de rea-
lisme a mesura que s’anava acos-
tant el tancament del campionat. 
Finalment, i com si algun ma-

quiavèl·lic escriptor ho hagués 
decidit, el gran duel va acabar 
sent una realitat. Lloretencs i gi-
ronins s’ho van jugar tot a 90 mi-
nuts, amb un ull posat al resultat 
del Mataró, que també va arribar 
al final de lliga sense els deures 

fets. El futbol, en aquesta ocasió, 
va somriure al Lloret i, amb un 
gol de Pol Ros, l’equip va poder 
celebrar la preuada permanèn-
cia. A l’altre costat, les llàgrimes 
d’impotència dels jugadors del 
filial del Girona, i és que, com 
bé sabem, l’alegria, en el món de 
l’esport, va per barris. Amb una 

gran celebració, després d’assolir 
l’objectiu, el CF Lloret ha tancat 
una nova temporada plena de 
dificultats que han impedit que 
Edu Urdiales pogués viure amb 
tranquil·litat els darrers mesos 
de competició. Amb una planti-
lla regenerada en un 50%, i amb 
una de les mitjanes d’edat més 

baixes de la categoria, el conjunt 
selvatà ha tornat a plantar cara a 
equips amb un pressupost més 
elevat i amb fites més ambicioses. 
Tot i oferir una bona imatge en 
molts dels partits, la sort no els 
ha acompanyat i l’escassetat go-
lejadora ha provocat que l’equip 
hagi estat a tocar del descens a la 

Segona Catalana, en un curs en el 
qual, a més, els descensos com-
pensats han trencat més d’una 
calculadora. A més, la quantitat 
de baixes per lesions i sancions 
han perjudicat la continuïtat de 
l’equip, provocant les constants 
convocatòries de jugadors de 
l’equip filial i del Juvenil.  

 
La temporada, en xifres, ha 

acabat de la següent manera: el 
CF Lloret ha estat tretzè, amb 
43 punts, després de sumar 10 
victòries, 13 empats (l’equip que 
més igualades ha acumulat, una 
de les lloses del curs) i 11 derro-
tes, amb 42 gols a favor, els ma-
teixos que ha encaixat.

Les valoracions, des de l’en-
titat, són positives. El CF Lloret 
tanca una temporada en la qual, 
a més, ha pogut celebrar l’ascens 
a la Tercera Catalana del seu 
equip B. En clau de futbol base, 
el Juvenil B i el Prebenjamí A han 
estat campions de les seves res-
pectives lligues. yy

«el cF Lloret ha sumat 10 
victòries, 13 empats (l’equip 

que més igualades ha 
acumulat) i 11 derrotes»

«La salvació va arribar en el 
darrer partit del campionat»

el Málaga CF celebrant el títol. estol&Manau fotògrafs

 imatge del palafolls 1 - ripollet 0. Foto Yoyo

 imatges de la penúltima jornada. Foto Yoyo
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DIA 16
Calella
FestA MAjor De sAnt QuIrze 
I sAntA julItA: ofici, cercavila, 
festa de l’energia sostenible, 
concert, missa, sardanes, ball, 
cineclub, teatre...

DIA 17
Calella
tertúlIes en CAtAlà
A la Biblioteca Can Salvador de la 
Plaça. 11 - 12 h

HorA Del Conte InFAntIl 
Al pati de la Biblioteca. 19 h

Pineda de Mar
tAller D‘AutoestIMA per a 
adults a càrrec de Maite Bayona.
Centre Cívic Poblenou. De 19 a 
21 h

InICI De lA FIrA D‘estIu 
Tardes de juny i setembre i matí 
i tarda de juliol i agost. Plaça del 
Mar

MeDItACIó per lA pAu, a 
càrrec de Josep Gimbernat. 
C/ Joan Maragall, 19. 20 h

en sIntonIA “jAMs”, música 
jazz en directe a Can Comas. 22 h

Palafolls
FestIVAl De MúsICA 4DjAzz. 
Concert a càrrec d‘Eva Fernandez 
Group a les 22 h al Teatre.

AuDICIons FI De Curs De 
l‘esColA MunICIpAl De 
MúsICA I DAnsA.
A càrrec dels alumnes de bateria. 
A les 17 h, a la plaça del Cafè.

DIes 17, 18 I 19
Palafolls
Festes De sAnt lluís. 
Totes les activitats tindran lloc a la 
figuerassa.

DIA 18
Calella
FestA MAjor
Mostra de postres casolans, 
trobada d’intercanvi i 
col·leccionisme, 8a plantada 
de bestiari, exposicions, marxa 
nocturna i concerts 

Palafolls
FestIVAl FIsures

MATÍ. 11.30 h Espectacle de 
dansa Reves  d‘arbres per a tota la 
familia a carrec de la companyia 
Le Fil qui Chante a la placa 
Joaquim Ruyra. 
11.50 h, espectacle de dansa i 
improvització a la placa del Cafè 
amb Reaccionari de la ballarina 
LÍdia Morano i a les 12.15 h 
l‘espectacle Absenta, d‘Alba 
Cabrera i Isidre Rebenaque a 
l‘edifici del Jutjat de Pau Policia.

TARDA. 18 h Monòleg per riure 

DIA 15
norDIC WAlKInG
Oficina de Turisme Central, av. 
Alegries, 3 · 10 - 12 h

DIA 17
FestIVAl lIneAs
Del DestIno. DIA De rússIA
Teatre Lloret · 20.30 h 

Del 17 Al 19
VI FIrA Dels AMerICAnos 
Plaça de la Vila - Passeig Jacint 
Verdaguer · 10-20 h

DIA 18
norDIC WAlKInG
Oficina de Turisme Museu del 
Mar · 10 h 

DIA 18
NITS D’ESTIU: «UNA 
HISTÒRIA DE PEL·LÍCULA” 
Jardins de Santa Clotilde · 20.30 h

DIA 18
CAntADA populAr
D’HAVAneres tAllers 
Ermita dels Sants Metges- 
Hospital Vell, 11 · 18 -20 h

DIA 18
sArDAnes CoBlA BIsBAl 
joVe 
Plaça Esglesia Parroquial de 
Sant Romà · 22 h

DIA 18 I 19
III torneIG De CloenDA 
InFAntIl I CADet De 
BàsQuet
Pavelló Esports El Molí · 9 - 
20.30 h

DIA 19
I reGAtA llIGA CAtAlAnA
De llAGuts
Platja de Santa Cristina 7- 15 h

DIA 20
CIneMA: “MADAMe 
MArGuerIte”
Teatre de Lloret · 18 h

DIA 20
CIneMA: “lA MoDIstA”
Teatre de Lloret · 21 h

DIA 23
ArrIBADA De lA FlAMA
Del CAnIGó
Plaça de la Vila

DIA 23
ConCert D’orQuestres
Plaça de l’Esglèsia · 18 h

Del 23 Al 26
VII torneIG VItrY Cup 
De
GIMnàstICA rítMICA

DIA 25
NITS D’ESTIU «UNA 
HISTÒRIA DE PEL·LÍCULA”
Jardins de Santa Clotilde · 
20.30 h

DIA 25
sArDAnes CoBlA
FlAMA De FArners
Pl. del a Vila · 22 h

DIA 26
troBADA De VeHICles 
ClàssICs
Plaça Pere Torrent · 9 - 10.30 h

DIA 27
CIneMA: “AlICIA
A trAVÉs Del espejo”
Teatre de Lloret · 18 h

DIA 27
CIneMA: “CAntAnDo
BAjo lA lluVIA”
Teatre de Lloret · 21 h

DIA 27
FestIVAl De BAlls 
MoDerns
Roca d’En Maig

DIA 28
CIneMA: “tInI el GrAn
CAMBIo De VIolettA”
Teatre de Lloret · 18 h

DIA 28
CIneMA: “seCreto De
unA oBsesIón”
Teatre de Lloret · 21 h

DIA 28
FestA populAr BArrI
pesCADors. CAntADA
D´HAVANERES - CREMAT

DIA Del 29 A l’1
VII FestIVAl 
InternACIonAl FolKlÒrIC
Plaça Pere Torrent · 19 - 23.30 h

DIA 30
MúsICA A lA FresCA 
sAnDrA Fern QuArtet 
jAzz
Pati Rectoria Església de Sant 
Roma · 22 h

BLaneS

L’aGenDa

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

LLoRet

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE BLANES

MaReSMe

AGENDA FACILITADA PER RÀDIO MARINA

De l’1 Al 30
IX jornADes 
GAstronÒMIQues Del 
suQuet De peIX De
sA pAloMerA De BlAnes

FIns Al DIA 19
eXposICIó. 25 AnYs De 
CreACIó
Assoc. de Dones Emprenedores 
de Blanes. Casa Saladrigas

Del 3 Al 30
eXposICIó FotoGràFICA. 
BlAnes, sol & plAtjA. els
AnYs Del BooM turístIC 
Ros-Barnés- Serrat-Barber
Casa Oms

Del 10 De junY 
Al 7 De julIol
eXposICIó. lluís CerA
Galeria L’Arcada

Del 17 De junY 
Al 10 De julIol
EXPOSICIÓ. 1976-2016, 40 
AnYs De BArCelonIsMe A
BlAnes
Sala García-Tornel

DIes 17 I 18
Festes Del BArrI De sA 
MAssAneDA

DIA 18: de 10 h a les 21 h
ConCert FI De Curs 
esColA MúsICA sAntA 
MArIA
Pl. Espanya

DIA 18: de 10 h a 20.30 h
jornADA AnIMAlIstA. 
ABBC
Pl. Verge de Maria, c. Raval

DIA 18
Festes Del BArrI Del port

DIA 18: de 18 h a 20 h
tAller InFAntIl De 
BoMBolles De sABó I 
pIntAr CAres. ABBC
Pl. Verge Maria, c. Mercaders

DIA 18: de 20.30 a 21.30 h
BeneDICCIó Del MAr
Parròquia Santa Maria 
Sa Palomera

DIA 18: a les 21 h
DAnsA. BIXest
Esbart Joaquim Ruyra
Teatre de Blanes

DIes 18 I 19
Festes Del BArrI De 
s’AuGuer

enrAMADes 2016

DIA 19: a les 18 h
DAnsA. CloenDA De lA 
teMporADA
Escola de dansa Esbart Joaquim 
Ruyra. Teatre de Blanes

DIA 19 I 26: a les 19.00 h
sArDAnes
Agrupació Sardanista
Passeig de Mar

DIes 23, 24, 25 I 26
reVetllA populAr De 
sAnt joAn
AEiG Pinya de Rosa i Colla de 
Diables Sa Forcanera
Passeig de Mar

DIA 24: a les 19.00 h
14ª FESTA DELS CONTES DE 
sAnt joAn
Jardí Botànic Marimurtra

DIA 25: a les 21.30 h
prIMer ConCert D’estIu
Alba Careta &amp; Lucas 
Martínez Quintet
Santuari del Vilar

DIES 24, 25 I 26: tot el dia
FIrA D’ArtesAnIA
Passeig de Mar

DIES 24, 25 I 26
Festes De rACó D’en 
portes

BIBlIoteCA CoMArCAl
DIA 16
DonACIó De sAnG
De 10 h a 14 h i de 16 h a 21 h 

DIA 16: a les 17 h 
CluB De leCturA InFAntIl

DIA 21
ApArADor lIterArI
Per a commemorar el Dia 
Mundial de la Música

DIA 22: a les 17 h 
CluB De leCturA juVenIl

DIA 27: a les 18.30 h 
presentACIó De noVes 
tItulACIons I oFertA 
ForMAtIVA A CàrreC De 
lA uoC

MorrAllA, espAI CreAtIu
DIA 17: de 17 h a 01 h
CloenDA proGrAMACIó 
Del CAsAl I MostrA Dels 
tAllers
Pl. dels Dies Feiners
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i reflexionar ben acompanyat 
a la Masia Can Florenci amb 
l‘espectacle Monólogos 
Poligoneros. 
19.30 h, la dansa i el circ ocupara 
la plaça Major. 
20 h a l‘edifici del Jutjat de Pau 
Policia, performance de dansa 
i mapping AltraMe d‘Antonella 
d‘Ascenzi i RouxX2. 
20.30 h al c/ Major dansa grupal 
amb El goce de su voz, de la 
companyia 360 Grados Danza 
Contemporánea. A l‘av. Costa 
Brava  - c/ Major durant tota la 
tarda vidoprojecció experimental 
de l‘artista blanenc Rafael Garcia 
Barba.

NIT. 22 h. Can Batlle, espectacles  
d‘improvització, moviment del 
cos i microteatre de reflexió. Els 
espectacles programats de 22.30 
a 23.00 h són per a majors de 18 
anys. 23.30 h, cloenda del festival.

FestA FI De Curs Dels 
AluMnes De DAnsA I sopAr 
De GerMAnor AMB AX les 
tHerMes. A partir de les 21 h a 
la placa de Poppi.

Pineda de Mar
FestA InAuGurAl De lA 
teMporADA D‘estIu De lA 
BAse nàutICA MunICIpAl  
A la platja dels Pins. De 10 a 23 h. 

DIA 19
Calella
FestA MAjor
Ruta de la ratafia, concurs 
de pintura ràpida, torneig de 
futbol 7, plantada i cercavila 
de gegantonets, concurs de 
dibuix infantil, inauguració de la 
plaça Dolors Pujol,  sardanes i 
espectacle de màgia.

Santa Susanna
X FIrA D’entItAts De sAntA 
susAnnA. A la rambla dels 
Països Catalans.
De 10.30 a 14 i de 17 a 20 h.

AuDICIó De sArDAnes AMB 
lA CoBlA FoMent Del 
MontGrí. 
Rambla Països Catalans. Durant 
tota la Fira, tast d’instruments i 
corals. Aula de Música. 18h. 

Malgrat de Mar
MonuMent De lA sArDAnA, 
oFrenA FlorAl. Diada 
Universal de la Sardana i diada 
del soci. 13 h

BAllADA De sArDAnes amb 
la cobla Palafolls. Plaça J. Anselm 
Clavé, 19.30 h

Pineda de Mar
BeneDICCIó De 
l‘eMBArCACIó nAtàlIA
11.45 h, platja dels Pescadors
14:00 h, Suquet de pescadors

teAtre A l‘AuDItorI: Temps, a 
càrrec de Quim Masferrer. 19 h

XerrADA I DeBAt: Com és 
ser alumne, ser professor? A 
càrrec d‘alumnes i professors de 
l‘Associació Canviem.
c/ Joan Maragall, 19. 11 h

Palafolls
FestIVAl De DAnsA orIentAl 
Del CAsAl De lA DonA. 
A les 20 h al Teatre.

pAlAFolls pAs A pAs. Tornen 
les caminades guiades de l‘àrea 
de Medi Ambient. Se sortira a les 
9 h des del carrer Major.

DIA 20
Calella
presentACIó Del llIBre 
espèCIes InVAsores. 
Vint-i-dos contes mortals de Núria 
Martí Constans i lectura de contes 
a càrrec de  Dolors Vivas. Al pati 
de la Biblioteca Can Salvador de la 
Plaça, 19 h. 

Santa Susanna
ConCert FInAl De Curs De 
l’AulA De MúsICA. 
Al Local Social. 18 h.

Pineda de Mar
setMAnA Del IoGA al Complex 
Esportiu Municipal Can Xaubet, 
fins al 23 de juny.

DIA 21
Malgrat de Mar
ConCert De GuItArrA 
ClàssICA. Sala de la Biblioteca La 
Cooperativa. 20 h. 

Santa Susanna
ACtes Del DIA InternACIonAl 
Del IoGA. Tot el dia. 

DIA 22
Pineda de Mar
tAller. Aprèn a fer un pastís sense 
cuinar, a càrrec de Josep Gimbernat. 
c/ Joan Maragall, 19. 20 h

Palafolls
jornADA De portes oBertes 
A lA pIsCInA MunICIpAl. 

DIsCo joVe A CAn BAtlle

Del 23 Al 26
Pineda de Mar
FestA MAjor De poBlenou
 
DIA 23

Calella
CerCAVIlA, reBuDA De lA 
FlAMA Del CAnIGó, sopAr 
populAr I BAll. 

Malgrat de Mar
reVetllA De sAnt joAn:
- 19:30 h, arribada de la Flama del 
Canigó, Monument a la Sardana
- 22 h, sopar popular i ball a la 

plaça Xesco Boix.

Tordera
InAuGurACIó eXposICIó De 
FotoGrAFIes. Imatges per al 
record a la 1a planta del local de 
Sant Andreu

leCturA Del MAnIFest De lA 
FlAMA Del CAnIGó 
A la plaça de l’Església. 
Seguidament sardanes i coca i 
cava per tothom. 22h

MArXA De torXes: Sortida des 
de la pl. Església, c/Puigverd, c/
Joan Maragall i avinguda
Països Catalans.

CorreFoC. Després del correfoc 
gran foguera on hi haurà un 
akelarre amb espectacle de 
malabars a la pista de Sant 
Andreu.

ConCerts AMB el Grup 
olD stAr, acompanyats per La 
Supercumbia i la Liga de la Alegria 
i Dj Sendo. 1 h

Pineda de Mar
reVetllA De sAnt joAn amb 
activitats a diversos indrets del 
municipi

DIA 24
Pineda de Mar
FestA MAjor De sAnt joAn:
- 12 h, Ofici Solemne en honor de 
Sant Joan Baptista
- Durant tot el dia, 31a Mostra de 
Coques Casolanes. 
- 18 h, Cercavila de Geganters i 
Grallers  
- 19 h, Sardanes a càrrec de la 
Cobla Principal del Llobregat

Tordera
Festes De sAnt AnDreu
- 10:30h, xocolatada
- 11h, jocs de cucanya per a la 
mainada davant el Local Social.
- 12:15h, concert de Violoncel 
amb Òscar Diego
- 13h, ofici solemne a la capella de 
Sant Andreu i després Vermut.
- 17h, concurs d’elaboració 
casolana de postres
- 21:30 h, Sopar popular
- 22 h, Nit de ball amb Duet Aria

Palafolls
FestIVAl De MúsICA 4DjAzz. 
Concert a càrrec de Tambor de 
Saia a les 22 h al Teatre.

DIssABte 25
Pineda de Mar
reVetllA De l‘AVV pIneMAr 
Activitats durant tot el dia i ball a 
la nit.

nIt De les 4 erMItes 
Inscripcions prèvies, de 17 a 20 h, 
a Can Comas o una hora abans de 
l‘inici del recorregut. Sortida a les 
20.30 h de la plaça de les Mèlies 

Calella
17è sCooter MeetInG A 
CAlellA. Al passeig Manuel 
Puigvert, 12 - 20 h
 
Tordera
ConCurs De DIBuIX. 11 h
sArDInADA populAr. 20 h
GrAn GAlA amb Javier Gines. 22 h

Palafolls
FIrA nIt D‘orACles
A partir de les 18 h, fira 
d‘artesania i motius relacionats 
amb la festa de Sant Joan al 
c/ Major.

DIes 25 I 26
Palafolls
CAMpIonAt estAtAl 
D‘HoQueI ADAptAt per 
A CADIres De roDes 
elèCtrIQues al Palauet.

DIA 26 
Calella
CerCAVIlA Dels Grups 
pArtICIpAnts Al FestIVAl 
AleGrIA. 20 h.

ACtuACIó de Varden/Lyshovd, 
Tonlistarskoli Arnesinga, Växjö 
skolornas musikkår, Stinta 
Skulemusikk, Sǣtra & Folkestadt, 
KDV Skolekorps, Kristiansand. A la 
plaça de l’Ajuntament, 20 -24 h

Malgrat de Mar
BAllADA De sArDAnes, plaça 
Anselm Clavé, 19:30 h

DIA 27
Palafolls
CluB De leCturA. A les 19.30h 
a la Biblioteca. A càrrec de Toni 
Sala

DIA 28
Santa Susanna
tAller D’ArQueoloGIA: A LA 
RECERCA DEL PASSAT, a càrrec 
d’Arqueonet. A la Biblioteca     
Municipal. 18-20 h. 

DIA 29
Pineda de Mar
III FestIVAl InternACIonAl 
De CurtMetrAtGes 
CIneMArt, del 29 de juny al 2 

de juliol. Estrena de Major, 57, 
curtmetratge sobre Sara Llorens i 
M. Serra i Moret. 

AVuI tertúlIA. Club de lectura 
per a gent gran, dirigit per Maria 
Matas. De 17 a 18.50 h a la 
Biblioteca Serra i Moret

troBADA Del CluB De 
leCturA, dirigit per l’escriptor 
i filòleg Toni Sala. 20.30 h a la 
Biblioteca Serra i Moret 

Santa Susanna
el Meu prIMer CluB De 
leCturA. Biblioteca Municipal. 
18-20 h. 

Del 29 De junY Al 3 De
 julIol

Tordera
FestA pAtronAl Del VeïnAt 
De sAnt pere. Associació de 
Veïns de Sant Pere. A la pista del 
barri i entorns.

DIA 30
Pineda de Mar
III FestIVAl InternACIonAl 
De CurtMetrAtGes 
CIneMArt a Pineda, del 29 de 
juny al 2 de juliol. Projecció dels 
curtmetratges seleccionats.
De 19 a 20.30 h  a l‘Auditori 
(c. Progrés, 22)

lleGIr el teAtre: Club de 
lectura vinculat a la programació 
del Teatre Nacional de Catalunya. 
A les 20.30 h, a la Biblioteca Serra 
i Moret.

Santa Susanna
CluB joVe: El nen que va xatejar 
amb Jack Sparrow, de Francesc 
Puig Pelat. Recollida del llibre 22 
de juny. A la Biblioteca Municipal. 
18-20 h. 

DIA 3 De julIol
Pineda de Mar
GrAn ConCert De sAnt 
joAn: Old Broadway, cançó 
popular americana a càrrec 
de l‘AM Cerdanyola del Vallès, 
acompanyats del cantant David 
Mauricio i ballarins.
A les 20 h, Espai Sant Jordi
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  eL FoGÓ De La MaRina

SUqUet De RaP aMB  PatateS

inGReDientS:  1 rap, ½ kg de cloïsses, 5 patates mitjanes, ½ got de salsa de tomàquet 

cassolana, 1/2  got de vi blanc, 2 cullarades de polpa de nyora, 1 cullaradeta de pebre dolç, 

1 ceba, farina, oli d’oliva i sal.

inGReDientS PeR a La PicaDa: 4 grans d’all, 4 llesques de pa del dia anterior, ametlles 

torrades, safrà i julivert.

inGReDientS PeR aL BRoU: El cap i espines del rap, porro, ceba, pastanaga, tomàquet, 

all i llorer.

eLaBoRaciÓ

•	 Primer elaborem el brou  posant a bullir 

l´aigua,  el cap, les espines, i totes les ver-

dures.

•	 Un cop colat,  reservem.

•	 En una cassola amb oli, fregim els alls i el 

pa. Ho passem al morter per fer una pica-

da amb les ametlles, el safrà i el julivert.

•	 Fem servir el mateix oli per fregir el rap 

trossejat,  prèviament  enfarinat,  i  reser-

vem.

•	 Daurem la ceba hi afegim la salsa de tomà-

quet i la polpa de la nyora, posteriorment  

les  patates  en trossos  grossos, la sal, el pe-

bre dolç i incorporem  el vi blanc.

•	 És el moment  de cobrir tots els ingredients  

amb el brou de peix i d’afegir la picada. 

Deixem coure  fins  que les  patates  esti-

guin  a  punt.  Després incorporem  l’ingre-

dient  principal, el rap, acompanyat de les 

cloïsses. Deixem coure un minuts, fins que 

les  cloïsses s’obrin i es barregin els sabors.

BON PROFIT!

Manoli Bustamante
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tRanSPoRtS PÚBLicS

R
o

d
A

Li
E

s  bLAnEs  g bARcELonA
FEinERs: 6.05 - 6.17 - 6.33 - 6.48 - 7.05 - 7.17 - 7.35 - 7.47 - 8.17 - 8.48 - 9.16 - 9.47 - 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

 bLAnEs  g GiRonA
FEinERs (tRAnsboRd: MAÇAnEt-MAssAnEs): 7.16  - 8.16 - 10.15 - 12.16 - 14.14 - 16.15 - 18.15 - 20.14 - 22.18 - 23.21 
FEinERs (diREctEs): 7.46 - 9.15 - 11.16 - 13.16 - 15.15 - 17.15 - 19.15 - 21.12 - 22.52

FEstius (tRAnsboRd: MAÇAnEt-MAssAnEs): 7.45 - 8.45 - 9.45 - 10.45 - 11.37 - 12.37 - 13.37 - 14.44 - 15.44 - 16.44 - 17.37 - 18.42 - 19.44 - 20.45 - 21.44 - 22.13 - 23.06

FEstius: 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

A
u

t
o

b
u

so
s  LLoREt  g EstAció dE REnFE (BLANES)

tots ELs diEs: 6.40 - 7.00 - (7.20 - 20.50 cada 30 minuts) - 21.15 - 21.44

 LLoREt  g bLAnEs cEntRE  g EstAció dE REnFE (BLANES)
FEinERs: 7.15 - 20.55 (cada 20 minuts) / FEstius: 8.00 - 21.00 (cada 30 minuts)
 EstAció dE REnFE (BLANES)  g bLAnEs cEntRE  g LLoREt
FEinERs: 7.00 - 21.00 (cada 20 minuts) / FEstius: 8.00 a 21.00 (cada 30 minuts)

 EstAció dE REnFE (BLANES)  g LLoREt
tots ELs diEs: 7.00 - (7.20 - 22.50 cada 30 minuts)

bLAnEs (ESTACIó DE BUS)  g bARcELonA (ESTACIó DEL NORD)
FEinERs: 9.30 - 10.00 - 14.30 - 19.00 / FEstius: 9.30
 bARcELonA (ESTACIó DEL NORD)  g bLAnEs (ESTACIó DE BUS)
FEinERs: 9.00 - 14.00 - 17.30 - 19.00 / FEstius: 11.00 - 17.30 - 19.00
 bLAnEs (ESTACIó DE BUS)  g GiRonA
FEinERs: 7.05 - 7.30 - 8.15 - 9.00 - 11.00 - 14.00 - 15.45 - 17.20 / dissAbtEs: 8.15 - 9.00 - 15.45 / diuMEnGEs: 18.15

 bLAnEs (ESTACIó DE BUS)  g bARcELonA (AEROPORT DEL PRAT)
3.30 - 5.00 - 6.00 - 7.00 - 9.30 - 10. 00 - 12.30 - 14.30 - 15.45 - 17.00 - 19.00

 GiRonA (ESTACIó DE BUS)  g bLAnEs
FEinERs: 8.30 - 11.30 - 13.15 - 14.30 - 15.15 - 17.30 - 19.00 - 20.15 / dissAbtEs: 13.15 - 18.30 - 19.00 / diuMEnGEs: 18.30

 bARcELonA (AEROPORT DEL PRAT)  g bLAnEs (ESTACIó DE BUS)
09.15 - 10.15 - 11.15 - 12.15 - 13.15 - 15.15 - 16.15 - 16.40 - 18.15 - 19.45 - 22.30 
 LLoREt (EstAció dE bus) g GiRonA
FEinERs: 6.30 - 7.30 - 8.30 - 9.00 - 9.30 - 10.00 - 11.00 - 12.00 - 13.30 - 14.00 - 15.30 - 16.00 - 17.00 - 18.00 - 19.30
dissAbtEs FEinERs: 7.30 - 8.30 - 9.00 - 9.30 - 12.00 - 14.15 - 19.30 / diuMEnGEs i FEstius: 8.30 - 9.00 - 9.30 - 15.30 - 19.30
 GiRonA (EstAció dE bus) g LLoREt
FEinERs: 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.00 - 12.15 - 13.15 - 14.30 - 15.00 - 16.30 - 17.00 - 18.30 - 19.30 - 20.30
dissAbtEs FEinERs: 8.45 - 10.00 - 13.15 - 16.30 - 17.30 - 18.30 - 20.30 / diuMEnGEs i FEstius: 10.00 - 16.30 - 17.30 - 18.30 - 20.30

 LLoREt (ESTACIó DE BUS)  g bARcELonA
6.35 - 07.35 - 8.00 - 9.05 - 10.05 - 10.30 - 11.30 - 13.45 - 15.35 - 16.35 - 18.15 - 19.15
 bARcELonA  g LLoREt (ESTACIó DE BUS)
8.00 -9.15 - 10.00 - 12.00 - 13.30 - 14.00 - 15.00 - 17.00 - 18.00 - 18.45 - 19.30 - 21.30
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farmàcies de guàrdia
BLaneS

LLoRet

adreces i telèfons

adreces i telèfons

Juny / juliol

Juny / juliol

FaRMÀcia aDeLL
C. Muralla, 36
Tel. 972 330 491
FaRMÀcia PUJoL
Pl. Ntra. Sra. del Vilar, 6
(Pl. Església dels Pins)
Tel. 972 330 465
FaRMÀcia oMS
C. Nou, 8
Tel. 972 352 459
FaRMÀcia BaRtRina
Av. Joan Carles I, 4
Tel. 972 331 978
FaRMÀcia SUReDa-caSaMoR
Pg. de Dintre, 3
Tel. 972 330 069
FaRMÀcia RaMon
Av. Vila de Madrid, 17
 Tel. 972 334 403
FaRMÀcia tURon
Ca la Guidó, 7
Tel. 972 334 701
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 BaStÉ
Camí de l’ Àngel, 22
Tel. 972 371 075
FaRMÀcia cÀnoVeS
C. Sant Pere, 76 B
Tel. 972 367 960
FaRMÀcia M. taLLaDa
C. Just Marlès, 5
Tel. 972 372 868
FaRMÀcia BoRRÀS
C. M. Aurèlia Campmany, 2-4
Tel. 972 377 403
FaRMÀcia LLaDÓ
Av. Passaperas, 17-23
 Tel. 972 376 412
FaRMÀcia a. MaRtÍneZ
C. Sant Pere, 6
Tel. 972 364 379
FaRMÀcia PeRPinyÀ
C. Joan Baptista Lambert, 34
Tel. 972 365 877
FaRMÀcia c. caBaÑaS
Av. Amèrica, 27
Tel. 972 365 798
FaRMÀcia MaZÓ 
C. Venècia, 75
Tel. 972 366 155
FaRMÀcia M. caBaÑaS
Av. Just Marlès, 66
Tel. 972 365 796
FaRMÀcia J. MaRtÍneZ
C. Emili Martínez Passapera, 9
Tel. 972 346 187
FaRMÀcia FÀBReGaS
Ctra. de Vidreres, 123-A
Tel. 972 362 206
FaRMÀcia e. taLLaDa 
Av. Catalunya, 6
Tel. 972 369 303
FaRMÀcia i. eSPinet
C. del Carme, 46
Tel. 972 365 047
FaRMÀcia MaSete
C. Valentí Almirall, 12
Tel. 972 362 371
FaRMÀcia S. MoReRa
Av. Josep Pla i Casadevall, 9
Tel. 972 377 525

PUJoL 
oMS
BaRtRina
SUReDa-caSaMoR
RaMon / PUJoL
tURon
MoReLL
GUiLLeM 
GRiMa
aLtiMiR / PUJoL / RaMon
aDeLL 
PUJoL / RaMon
PUJoL 
oMS
BaRtRina
SUReDa-caSaMoR
RaMon
tURon
MoReLL / PUJoL / RaMon
GUiLLeM 
GRiMa
aLtiMiR
aDeLL 
aDeLL
PUJoL
oMS / PUJoL / RaMon
BaRtRina

BaStÉ 
cÀnoVeS
M. taLLaDa
BoRRÀS
LLaDÓ

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

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

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

econoMia LocaL

Eliminant barreres

formació personalitzada
Cadira puja escales

 Seu de Fem-ho a Blanes

ViLoVÍ D’onyaR

CHAIR MOBI,  és una em-
presa amb àmplia experiència 
en ajudes tècniques per facilitar 
el dia a dia a persones amb pro-
blemes de mobilitat i gent gran. 
En el seu catàleg, destaquen les 
cadires puja escales, plataformes 
elevadores per minusvàlids, ele-
vadors panoràmics a mida sense 
obres i scooters elèctriques. 

Ofereixen assessorament, 
servei post venda, manteniment 
i reparacions.

Chair Mobi té la seva seu a 
Vilobí d‘Onyar. yy

BLaneS

Fem-ho Formació, és un 
centre d’estudis ubicat a la zona 
industrial de Blanes que ofereix 
als alumnes un pla d’estudis per-
sonalitzat i progressiu.

Amb una experiència de 15 
anys, forma per a tot tipus d’opo-
sició (Generalitat, Estat o ajun-
taments) i cursos preparant els 
alumnes per a qualsevol tipus de 
prova, ja sigui teòrica, física o un 
test psicotècnic.

Ofereix cursos d’un ampli 
ventall de sectors: imatge, aero-
nàutica, atenció al client, admi-
nistració i gestió comercial, idi-
omes, hoteleria i turisme, sector 
sanitari i veterinari. yy

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.

de 9 h a 9 h (24 h) / de 9:30 a 13:30 h

i. eSPinet
J. MaRtÍneZ 
S. MoReRa
a. MaRtÍneZ
m. cABAÑAS  / PeRPinyÀ
c. caBaÑaS
E. tALLAdA / MaZÓ
M. caBaÑaS
MaSete
FÀBReGaS
e. taLLaDa
BaStÉ 
cÀnoVeS
i. ESPiNEt / M. taLLaDa
BoRRÀS
LLaDÓ
i. eSPinet 
MaSete
 S. MoReRa
a. MaRtÍneZ
m. cABAÑAS  / PeRPinyÀ
c. caBaÑaS
MaZÓ
M. caBaÑaS

de 22 h a 22 h (24h) / de 8:30 h a 22 h
de 9:30 a 13:15 h i de 16:30 a 21:30 h

La SeLVa - MaReSMe

Des del passat mes de maig, 
les línies 603 i 614 que cobreix 
l’empresa Sagalés, han iniciat els 
horaris d’estiu en el seu recorre-
gut des de Blanes fins a Barcelona 
ciutat i l’Aeroport de Barcelona 
passant, per les principals pobla-
cions del Maresme nord. Hi ha 
un total de 13 rutes diàries.

Com a novetat, d’enguany, 
aquesta ruta desdobla el seu re-
corregut per donar cobertura 
a les zones interiors i costeres 
de les poblacions de Malgrat de 
Mar, Santa Susanna, Pineda de 
Mar i Calella. 

Hi ha servei les 24 hores del 
dia. yy

De Blanes a l’aeroport del prat 

Un dels autocars que fa la ruta
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PUNTS DE DISTRIBUCIÓ DE LA MARINA

B
L

A
N

E
S

L
L

O
R

E
T

 1 VeRDUReS MonteLLS
Plaça Verdures

 2 aJUntaMent De BLaneS
Passeig de dintre

 3 eVentia PReSS
carrer Esperança

 4 PUnt D‘inFoRMaciÓ
Plaça catalunya

 5 caFeteRia BaccHio
Plaça theolongo bacchio

 6 XaLoc PeRFUMeRieS
carrer Ample

 7 FeRReteRia MeStRaL
carrer Raval

 8 FaMiLy Dent
carrer de la Fe

 9 e.S. Santa anna
carrer Anselm clavé

 10 caPRaBo
carrer lleida

 11 FaRMÀcia naRcÍS PUJoL
Plaça Verge del Pilar

 12 BiBLioteca coMaRcaL
Avinguda de catalunya

 13 PaStiSSeRia MaRina
Avinguda de catalunya

 14 FaRMa SaLUt
Avinguda Europa

 15 totcaRn
Avinguda Europa

 16 eScoLa SaFa
carretera de l‘Estació

 17 RÀDio MaRina
ca la Guidó

 18 FaRMÀcia tURon
ca la Guidó

 19 ciUtat eSPoRtiVa BLaneS
Mas cuní

 20 caPRaBo
carrer ses Falques

 21 e.S. SaRaS
Avinguda Europa

 22 PaStiSSeRia GUtiÉRReZ
Guilleries / cantonada ter

 23 PaStiSSeRia GUtiÉRReZ
Gavarres

 24 PaStiSSeRia GUtiÉRReZ
Vila de lloret

 25 GaLP HoSPitaL
Accès costa brava

 26 GaLP PoLÍGon
carretera de l‘estació

 27 PaStiSSeRia GUtiÉRReZ
cristòfol colom

 28 caPRaBo
cristòfol colom

 1 aJUntaMent De LLoRet
Plaça de la Vila

 2 FaRMÀcia JoRDi MaRtÍneZ
carrer Emili Martínez Passapera

 3 oPtiMUS (Ferblanda)
carrer carme

 4 PeRFUMeRia XaLoc
carrer sant Pere

 5 PeiXateRia PUJoL
carrer Vicenç bou

 6 FLoRiSt. eL MUnDo De caRMen
Plaça lluís companys

 7 MeRcat MUniciaL
carrer sènia del Rabich

 8 FoLDeR
carrer sant Pere

 9 coFFee ‘n cRUncH
Avinguda Vidreres

 10 eL PUntet
Avinguda 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 MaRta BaStÉ
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 Vidreres

 19 PaStiSSeRia GUtiÉRReZ
carretera de blanes a tossa

 20 caPRaBo
Avinguda Vidreres

 21 PaRiS DeL RieRaL
Josep Pla i casadevall

 22 PdePa
Josep Pla i casadevall
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LLoRet De MaR

Del 16 al 19 de juny, Lloret de 
Mar celebrarà una nova edició de 
la Fira dels Americanos – Els indi-
ans de Lloret de Mar. 

Lloret de Mar ha heretat un 
important llegat històric, cultural 
i social arran dels Indians, emi-
grants o descendents d’emigrants, 
que havent marxat a Amèrica mo-
tivats pel seu interès a fer fortuna, 
va tornar a la seva terra natal, i van 
invertir els seus diners a la vila. 

Amb la Fira dels Americanos 
retrocedeix en el temps per re-
cuperar l’ambient indià de prin-
cipis del s. XIX amb un mercat 
de l’època, que s’instal·larà a la 
plaça de la Vila i al passeig Ja-
cint Verdaguer, i que inclourà 
demostracions d’oficis artesans, 
una exposició de productes d’ul-
tramar, cercaviles d’havaneres, 
degustacions de rom cremat, ac-
tuacions teatrals, tallers de dai-
quiris i diferents visites guiades 
teatralitzades.

Tot començarà el dijous dia 
16 de juny amb una plantada 
dels gegants indians de Lloret de 
Mar (19:15). A continuació, pre-
sentació de la fira i conferència 
inaugural a càrrec de Martín Ro-
drigo Alharilla a la sala d’actes 
de l’ajuntament (20:00). 

Per a consultar els actes en 
detall es pot entrar a la pàgina 
web: www.lloret.org. yy

Vi fira dels americanos

Fira dels americanos 2015. Foto M.a. Comas

Aquest espai està disponible
per a la vostra empresa

Tel. 660 08 90 90 
La vostra publicitat des 

de només 108 €
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aLMUDena MontaÑo inDia

El grup de teatre El Mirall celebra en-
guany el trentè aniversari de la seva 
fundació. La idea de formar aquest grup 
va ser d’en Josep Alum Vilabella, metge 
de capçalera de professió, que va crear el 
curs 1985-86 un taller escolar adreçat 
als alumnes d’11 i 12 anys del CEIP Jo-
aquim Ruyra de Blanes. Des de llavors, 
ell i El Mirall han treballat en més d’una 
trentena d’obres i han fomentat l’afecció i 
el coneixement del fet teatral, tant a jo-
ves com a adults. 

Per què va crear un grup de teatre 
escolar als anys vuitanta?
Feia temps que tenia aquesta idea. 
Quan estudiava a Barcelona la car-
rera de medicina anava a veure 
molts espectacles. Després, em vaig 
inscriure als cursos de teatre que 
impartia Fernando Griffell, el fun-
dador de l’escola de teatre La Casona 
de Barcelona. Havia après moltes co-
ses i volia aplicar-les. Així que, amb 
la cobertura legal de l’AMPA, vaig 
crear un taller de teatre a l’Escola 
Joaquim Ruyra, on estudiaven els 
meus fills.

El Mirall va ser la seva primera ex-
periència teatral?
Sí. La veritat és que jo primer volia 
ser actor. Però a mesura que m’en-
dinsava en el món teatral, compro-
vava que la direcció em permetia 
treballar la creativitat de forma més 
global: la posada en escena, la feina 
en grup...Podia tocar totes les tecles 
d’un espectacle i, a més, formar ac-
tors!

Jo recordo que les primeres repre-
sentacions d’El Mirall van impac-
tar perquè eren molt modernes 
per aquella època...
I encara impacten actualment. Amb 
El Mirall vam trencar els motlles del 
teatre de poble i de la utilització de 
l’espai escènic. Vam sorprendre amb 
l’ambientació, el vestuari, els textos, 
la música... Les obres eren de creació 

pròpia, bàsicament meves, i tothom 
podia fer aportacions. A més, el pú-
blic se sorprenia perquè els actors 
s’ho passaven bé a l’escenari!

Quants actors han passat per la 
història d’El Mirall?
Aproximadament uns 250, entre 
actors i alumnes dels tallers. Una 
desena ha continuat la seva trajectò-
ria i viu del teatre,  actuant arreu del 
món. La resta ha preferit quedar-se 
al teatre amateur.

Per què no heu fet el salt al món 
professional?
Jo tenia clar que volia viure de la 
medicina. I molts actors d’El Mirall, 
tot i tenir la validesa per poder viure 
econòmicament del teatre, i d’ha-
ver rebut molts premis i reconeixe-
ments, han preferit no passar al món 
professional i s’han quedat al meu 
costat. Han escollit ser cap de ratolí 
que cua de lleó.  

Heu participat en molts festivals 
dins i fora de l’Estat espanyol i tam-
bé en gires internacionals. Quina 
acollida heu tingut a l’estranger? 
Fantàstica! Hem portat obres molt vi-
suals a festivals, mostres i concursos i 
han agradat moltíssim. També hem 
guanyat diversos premis, i la Diputa-
ció de Girona ha reconegut diferents 
treballs del grup seleccionant-los per 
al seu “Visionat de Teatre”.

En quins projectes treballeu actu-
alment?
La propera tardor podrem veure 
al Teatre de Blanes l’obra Els boscos 
de William, una col·laboració entre 
el Quantus teatre de Lloret i El Mi-
rall, que s’acaba d’estrenar a Lloret 
de Mar. També durant la tardor es 
podrà veure a l’Off Lloret l’obra Plou 
a Barcelona, amb els actors Carme 
Rodríguez, Xavier Puigdemont i 
Marc Bertran, que es va estrenar al 
Teatre de Blanes fa un mes.

I podrem gaudir d’algun nou mun-
tatge durant el 2017?
Sí. La segona quinzena del mes de 
gener estrenarem a Blanes l’obra 
Guantanamera, on hi treballen 12 
actors, alguns veterans i altres incor-
porats al grup més recentment. 

A banda de l’estrena d’aquestes 
obres, quines altres activitats heu 
previst per celebrar el 30è aniver-
sari de la fundació d’El Mirall?
Al març del 2017, inaugurarem 
l’exposició “30 Anys d’El Mirall”, al 
Vestíbul de la Biblioteca Comarcal 
de Blanes, amb fotografies, cartells, 
vestuari i àudios. També organitza-
rem sortides als teatres de Girona 
i  Barcelona per compartir, amb els 
nostres seguidors, espectacles em-
blemàtics-internacionals que són 
referents nostres sota el nom Un dia 
al teatre...amb El Mirall”. També hem 
representat per diferents escenaris 
Parole, parole, i l’espectacle Mai més 

per sempre, una col·laboració amb 
l’Associació del Pàrkinson.

La formació sempre ha estat un 
dels eixos del vostre treball.
Sí. Hem impartit tallers de formació 
a diversos instituts i escoles de Bla-
nes, al Casal Cívic i a la Universitat 
de Girona. I fa tres anys que dirigim 
a Blanes un taller on hi participen 
quinze joves, d’entre 12 i 17 anys, que 
assagen durant tot l’any i que finalit-
zen el curs amb un festival. Actual-
ment estan coordinats per en Carles 
González, un dels cofundadors d’El 
Mirall.

Els alumnes dels tallers s’incorpo-
ren al grup?
Sí. Cada any s’incorpora algun.

Després que el pasat Nadal no es va 
representar a Blanes Els Pastorets, 
enguany El Mirall s’encarregarà de 
modernitzar l’obra que es podrà 
veure el proper mes de desembre. 
Què modificareu exactament?
Escurçarem el text original perquè 
l’obra no sigui tan llarga i canviarem 
alguns aspectes per fer-la més mo-
derna.

Quins aspectes?
Farem un tractament musical més 
modern, algunes cançons les con-
servarem però amb un altre estil més 
actual. Els actors seran els mateixos 
de sempre però incorporarem més 
dones, tres actrius d’El Mirall. I hem 
afegit als textos originals connexions 
amb l’actualitat. Tenim preparada al-
guna sorpresa més, però ja la veureu. 

Sense insistir gaire m’explica, 
entusiasmat, algunes d’aquestes 
sorpreses d’Els Pastorets. Són 
totes molt interessants, però em 
comprometo a no publicar-les...
Així que haureu d’esperar a veure 
l’obra per Nadal per saber quines 
novetats han preparat. yy
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“amb El Mirall vam trencar els motlles del teatre 
de poble i de la utilització de l’espai escènic” 

Josep alum. Foto almudena Montaño

Josep alum, Carme rodríguez i Kore, cofundadors d’El Mirall. Foto almudena Montaño

Quatre dels membres-fundadors 
del grup El Mirall, que van comen-
çar a caminar junts l’any 1985, en-
cara segueixen al peu del canó. A 
més d’en Josep Alum, hi treballen 
des del primer dia la Carme Rodrí-
guez, en Carles González i en J.C. 
“Kore” Velasco.

La que continua actualment el tre-
ball d’actriu és la Carme, mentre 
que en Carles s’ha especialitzat en 
la direcció d’obres de teatre i tallers 
per a joves, i en Kore normalment 
està a la part tècnica, amb la música 
i l’equip de so. 

Quan se’ls hi pregunta per què se-
gueixen al grup després de 30 anys, 
en Kore explica que el fet d’estar 
al Mirall li aporta satisfacció per-
sonal: “M’agrada ser partícip d’un 
procés de creació; partim d’idees, 
improvisacions, i poc a poc mun-
tem l’obra”,  puntualitza. “Ara que ja 
no actuo tant, m’encanta veure gau-
dir els companys a l’escenari”.

Per la seva banda, la Carme asse-
gura que el que sent quan actua al 
teatre “costa molt d’explicar amb 
paraules. És pura adrenalina, una 
emoció molt especial. És una via 

d’expressió d’una part creativa. Pot-
ser aquesta forma de poder expres-
sar els meus sentiments és el que 
m’enganxa i em manté al món del 
teatre.”

Al llarg d’aquests trenta anys, 
aquests “inseparables” han compar-
tit escenari, gires nacionals i inter-
nacionals, hores d’assaig... Però el 
més important, segons Josep Alum, 
és que amb aquests companys de 
viatge “la meva passió pel teatre s’ha 
convertit en una experiència vital 
fantàstica”.


