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5 sales Cinema per Conferencies i Convencions, Valldeburg.

-EL PUNT DIARI    26/06/2006:





-DIARI DE GIRORA, 07-07-2006, Recull furtuit del Punt Diari.

-CELOBERT  no 35  Juny 2006, reviste gratuita  4.000/5.000 ejemplars, distribuïda
   Blanes Centre i Rodalies, Lloret de Mar. Vinculada amb el Punt Diari.





-ACTUAL,  no 138, 08/07-08/08 2006.
  Informatiu, mensual gratuït, 28.000 exemplars, distribuïda per Blanes ,
   Lloret de Mar.
  Palafolls, Tordera.



-RECVLL, nou format mes de juliol 2006 a Blanes, reviste de subcripcio de molta tradicio i 
antigüetat. Edicio Feste Major  Santa Anna 2006, durant  mig any  va deixar d´editarse, vinculada i 
promotora  dels Premis Litararis Recull.



Aquet article es un fidel recull del estat emotiu de Blanes.



-CAFE&LLET-el Setmenari no 90 1/7 de setembre 2006  86.000 exemplar, diari setmenal de 
Blanes, Difusio per Calella de Mar fins Tossa de Mar. Contingut de Noticiari amb notes de 
articulistes, de caire Independent.





-Diari de Girona  03/09/2006, entreviste a rel  de la Publicació del Cafe & Llet.





-RECVLL:  Any LXXXVI- Número 1.954- 23 de setembe de 2006- pag 7- 



-28/10/2006  Punt Diari  note informativa , que recull la petita dicotomia existen devant de les 
Eleccións del Parlament de Catallunya i les Municipals, les sales5ccc podrian inscripse en l´auditori 
esmentat tot plagat es un problema important per els politics.





CELOBER, no 45 novembre 2006.



CINEINFORME, gener 2007, revista espanyola de cinema distribuïda per el sector professional
(Producció, Disribució, Exhibició)



http://www.elpuntavui.cat/girona/nacional.html


Reneix després de cinc anys el projecte de l'llla de Blanes
Uns empresaris volen construir a la zona on es volia fer el complex d'Isozaki
La iniciativa preveu un centre multisala de cinema i un aparcament de dues
plantes en un terreny de 7.000 m2

Un grup d'empresaris de Blanes i Barcelona están disposats a invertir uns cinc milions
d'euros per construir un complex de multisala de cinema i un aparcament de dues
plantes per a mes de 800 vehicies, amb espai per a autocars. Cada sala de cinema
seria de 300 places i la zona central podría convertir-se en un palau de congressos.
Un, deis caps visibles d'aquest grup d'inversors es Amado Carreras, un empresari
blanenc vinculat al cinema, que precisament avui té previst reunir-se amb l'alcalde,
Josep Marigó, per parlar del projecte. La iniciativa no es nova, perqué de fet deriva del
vel! projecte de Tilla Isozaki, que es volia fer i'any 2006.
Marigó va aplaudir que algú, en els temps actuáis, encara fací propostes d'aquesta
mena: "En primer iloc, es positiu que hi hagi una idea, pero s'ha d'actuaützar i fer un
estudi de viabilitat. Pot haver-hi molt bona voluntat pero pot passar que hi hagi
mancances de financament o de procedimenf.
Cessió de terreny
Els empresaris s'han posat en contacte també amb ei portaveu del PP de Blanes,
Salvador Tordera, que opina que pot ser una bona iniciativa per a Blanes. Segons va
explicar Tordera, l'Ajuntament hauria de fer una cessió de 7.000 m2 de terreny per
ubicar-hi el complex, a la zona on hi ha el camp de fútbol i el pavelló. "L'Ajuntament
recapíaria uns 900.000 euros de cop en concepte de canon deis terrenys", explicava
Tordera, També va avangar que mentre el complex s'estigués construint donaría feina
a unes 50 persones i, en estar el complex acabat, es crearien una trentena de llocs de
treball. "No vull cap protagonismo perqué aixó está per sobre de cap partít, podría ser
una cosa molt bona per a Blanes", va manifestar ahir Tordera. Respecte de la cessió
de terrenys, Marigó va recordar que una cosa es cedir-ne a una altra administrado i

. una de molt diferent parlar d'una empresa privada, i en aquest cas s'hauria de posar a
concurs. L'alcalde va reiterar que la iniciativa es benvinguda i que ja coneix el projecte,
pero que cal veure si s'ha d'actualitzar. "Estem oberts a tota mena de propostes que
siguin bones per a Blanes", va afirmar.
Lilla Isozaki
A la zona on es podría ubicar aquest nou equipament encara hi ha el pavelló que
s'hauria d'enderrocar ara que la Ciutat Esportiva ja funciona. L'antic projecte, batejat
amb el nom d'llla Isozaki. es va posaren marxa ei 1998. El 2002, l'alcalde d'ateshores,
Ramón Ramos (CiU), va arribar a afirmar que la ciutat esportiva -amb dos pavellons,
piscina, alberg esportiu i dos camps de fútbol de gespa artificial-, seria una realitat el
2004. El 12 d'abril del 2003, Artur Mas va col-locar-ne la primera pedra, pero llavors les
obres es van comencar a endarrerir i al final van quedar del tot aturades.
(El Punt Avui)
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trant les vergonyes o els de-
fectes d'una societat. A Blanes,
no ens escapem de la realítat
social del país no ja d'aquesta
crisi, sino deis últims anys.

El sistema es ca-
pac d'arribar a produir situa-
cions tant ridícules com la se-
güent. A la nostra vila, el pare
d'habitatges está format per
un voltant d'uns 30.000 habi-
tants. Parem-nos aquí: 30.000
habitatges? Si, tenim 40.000
habitants i mes de 30.000 habi-
tatges, dones, tenint en compte
que de mitjana podem encabir
uns 3 habitants per habitatge,
arribem a la conclusió fent una
rápida multiplicado, que a Bla-
nes tenim capacitat per allotjar
100.000 persones.
-Pero, no havíem dit que érem
40.000 habitants? Si, i com pot
ser aixó? -Aquí ve la gracia.
Daquests mes de 30.000 ha-
bitatges, només un 48% son
habitatges principáis. Per tant,

-uiuiiencs vivim en
menys de la meitat deis habi-
tatges construits a Blanes!

Tot seguit, els nostres
intrigats lectors es pregunta-
ran. I el 52% restant? La resta
deis habitatges están destináis
a segones i terceres residencies,
es a dir, per a persones que ve-
nen el cap de setmana o Testiu,
per tant, podem dir que els
caps de setmana i lestiu Blanes
dobla la seva població.
Si be aquest es un fenomen que
pot arribar a ser compartit, hí
ha una última dada que pot do-
nar algún que altre calfred. I es
que, daquests 30.000 habitat-
ges, hi ha un 10% , es a dir mes
de 3.000 habitatges, que están
buits o no son ocupats en tot
fany. I don surten? Son básica-
ment el romanent d'habitatges
fru'its de Tespeculació que no
s'han acabat de vendré mai.
Rápidament, vosté, ávid lector,
veurá rápidament com amb
3000 habitatges buits, tindríem

la capacitat dallotjar rápida-
^ment a gairebé 10.000 perso-
nes mes (arribant ais 50.000
habitants). Per tant, l'ávid lec-
tor, pensará: "coi, dones no
ens caldran construir habi-
tatges fins d'aquí molts anys!".
Dones s'equívoca ávid lector.
Vaja, vosté, o certs polítics de
la nostra vila, els quals han
aprovat un POUM (Pía Orde-
nado Urbana Municipal) que
preveu construir quasi 2.000
habitatges mes, que se sumen
ais 4.000 que están actualment
previstos de construir ais nous
barris de Valldoligt o Costa
Brava (paralitzats des de fa
propde4anysja).
Facin números senyors! 3000
habitatges buits, mes 6.000
pendents de construir... tan
9000 habitatges mes, amb ca-
pacitat per 25.000 habitants
mes!

Així dones, deu ha-
ver-hi una gran demanda -deu
pensar l'ávid lector. Dones cer-

tament. La crisi fa que molta
gent que necessita un pis no
sel pugui comprar, i en els pi-
tjors casos, cada cop mes gent
es desnonada (feta tora de casa
seva) per no poder pagar la hi-
poteca, i a mes, amb deutes.

Tant es així, que el
sistema actual ha creat una si-
tuació tant paranoica com que,
tenint' 3000 habitatges buits,
tenim, a Blanes, mes d'una
cinquantena de persones sense
sostre.
I está en vies de solució? Al
contrari. Lanterior govern de la
Generalitat va crear el "lloguer
torcos", un sistema peí qual els
habitatges buits serien forcats a
transformar-se en lloguer pú-
blic avalat per la Generalitat, i
que Tactual govern de ciu s'ha
carregat amb la Llei Ómnibus.
Per tant, no es que cada cop
mes gent es declara anti-siste-
ma. Sino que cada cop mes, el
sistema es anti-persones.

^

"Es el poblé de Blanes qui
ha de prendre la paraula"

Comunicat de la CUP de Blanes arran de la noticia apareguda en diferents

mitjans de comunicació referent a que un grup dempresaris de Blanes i Barce-

lona están disposats a invertir uns cinc milions deuros per construir un com-

plex de multi-sala de cinema i un aparcament en els terrenys de Tilla de Blanes.

Des de la CUP considerem que un tema com
el projecte de l'Ilia de Blanes es d'interés
general per a la població i que, per aquest
motiu, s'ha de garantir la máxima trans-
parencia, informació i sobretot participa-
do en el projecte, circumstáncies que fins a
Tactualitat no han existit en cap deis projec-
tes que han sortit a la llum pública, fet que
ha comporta! en molts casos que s'hagin
gastat grans quantitats de diners en projec-
tes íaraónics que han anat quedant a foblit.
En aquest sentit creiem que un projecte
daquesta importancia ha de servir delement
cohesionado! de la societat blanenca, a tra-
vés del debat i les propostes que puguin
presentar entitats, associacions, coMectius i
persones a tito! individual per tal de cons-
truir entre totes i tots un Blanes per víure-hi
i treballar-hi.
Per aquest motiu, des de la CUPplantegem

la necessitat que el futur de Tilla de Blanes
sigui decidit pels mateíxos blanencs i bla-
nenques a través d'una consulta popular, en
la qual cadascú pugui triar el projecte que
cregut mes adient i adequat a la realitat i les
necessitats del nostre municipi.
Per part nostra, entenem que Tilla de Blanes
s'hauria de convertir en el gran pulmó del
municipi que permetés definitivament im-
plementar el model de pares, jardins i zones
verdes connectades entre sí que planteja el
nou POUM.
Des de la CUP creiem amb fermesa amb la

V

idea de fer de Tilla un "jardí de la mediterrá-
nia", amb amfiteatres a Taire lliure com espai
de dinamització social i cultural i, al ma-
teix temps, com a complex per actuacions,
conferencies, fires i trobades. Pero que, fi-
naJment, qui ha de prendre la paraula es el
poblé en tot el seu conjunt.
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