
Amat Carreas 12-08-2006

-EL PUNT DIARI    26/06/2006:

RECULL DE NOTES PUBLICADES A BLANES JUNY/AGOST 2006.
5 sales Cinema per Conferencies i Convencions, Valldeburg.
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El balneari 
• Ara fa un any, el consorci de l'Illa de Blanes en• 

carregava un estudi a la Universitat Pompeu Fabra 
per fer un centre lúdic d'aigües, tipus balneari, a 
l'illa lsozaki. Llavors es va dir que en sis mesos es• 
taria fet l'estudi. La realitat, però, �s que un any 
després no està acabat. Si tot va bé, potser es pre
sentarà el mes que bé o al setembre. El març passat, 
es va presentar en el consorci una primera fase de 
l'estudi, que no s'ha fet pública perqut l'alcalde no 
vol ensenyar res fins que tot estigui al sac i ben lli• 
gat. «No s'han de crear falses expectatives». va ex
plicar. Tot i això, hi ha assistents a la reunió de lla
vors que van explicar que el projecte tenia unes ca
racterístiques similars a les del project.e anterior, 
que molts criticaven perquè entenien que venia 
fum. En aquests moments, el projecte, que ocuparà 
com a màxim 26.000 metres quadrats de terreny, 
s'està concretant. 

Operació urbanística 

La distribució dels 60.000 
metres quadrats de super• 
ffcie que tenen els terrenys 
de l'illa lsozaki, la franja 
de terreny on ara hi ha el 
pavelló poliesportiu i el 
camp de futbol, es distri• 
bueixen sobre el paper de 
la manera següent: un 20% 
de zona verda; un 30%, zo... 
na hotelera; un 40%, zona 
de balneari, i un 10%, Car• 
rers. Tot i aquests núme• 
ros, l'alcalde, Josep Mari
gó, explica que, a la pràcti
ca, la meitat dels terrenys 
seran un gran parc urbà 
que serà la part més prope
ra al mar i que rodejarà un 
hotel o dos i la zona d'ai
gües lúdica. A l'espai ho
teler està previst dedicar
hi 18.000 metres quadrats, 
dels quals només es po
dran ocupar 6.000 metres 
quadrats que encabiran un 
sostre de 30.000 metres 
quadrats que podran estar 
distribuïts en planta baixa i 
quatre, cinc o fins i tot sis 
plantes. De fet, l'anterior 
projecte d'hotel ja es va 
haver de retocar perquè te
nia massa alçada, però en 
aquest cas l'alcalde de 
Blanes creu que tenint en 
compte com són els edifi
cis, el nou hotel no desta
carà per l'alçada. En 
aquests 6.(X)() metres qua• 
drats hi podrà anar un sol 
hotel, o dos de més petits. 
En tot cas, l'edifici serà 
singular. 

Anta lsmkl, amb la maqueta de l'Illa el febrer del 2003. Res de tot alx6 serveix ara. 

• El nou centre d'aigües termal bade ser un atrac
tiu que penneti donar prestigi aJ scclOr turístic de 
Blanes. Els hotels nous hauran de tenir si no quatre 
estreUes, cinc i tota la zona nova ha de servir per fer 
una operació urbanística de canvi d'imatge de l'en
torn, actualment una mica degradat. L'alcalde està 
convençut que quan tota la zona estigui feta, de mo
ment no hi ha data. els pisos del voltant s'arreglaran 
una mica per donar una altra imatge al sector. Si ai• 
xò no passés per iniciativa dels propietaris, l' Ajun• 
tament podria impulsar algun pla en aquesta zona. 
A m6s, alguns terrenys que abans estaven afectats 
per l'illa ara no ho estan. Una parcel·la propera a 
l'illa, fins ara afectada, serà un hotel apanament 
que se sumarà a l'oferta hotelera que ja hi haurà a la 
zona i que ba de permetre desestacionalit2ar la tem
porada turística i augmentar els ingressos del sector 
serveis de la població. 

La maqueta que no serveix 
• La maquetade l'edificique vad.isse
nyar l'arquitecte Acata lsozaki, en el 
qual hi havia d'anar un centre vinual i 
mundial del coneixement, no es podrà 
aprofitar de cap manera per al nou edi
fici balneari. S'haurà de tornar a co-
mençar a treballar de zero i toia la feina 
feta per lsozaki per a l'edifici quedarà 
en un calaix oblidada. Per fer aquesta 

maqueta i l'avantprojecte de la ciutat 
esportiva. l'arquitecte japonès va co• 
brar prop de 2.5 milions d'euros. L'a]. 
calde, però, sostt que els diners no 
s 'han llançat del tot perquè l' avantpro-
jecte de la ciutat esportiva ha serviL 
Marigó considera que abans de disse
nyar arquitectònicament un edifici 
s 'ha de saber perquè es farà servir. 

Proposen fer sales de cinema, conferències i convencions 
• El Consorci de !'Oia de Bla
nes té sobre la taula un projecte 
per fera l'iUa cinc sales de cine
ma, conferències i conven
cions. Es tracta d'un projecte 
que encapçala el blanenc Amat 
Carreras que pret6n recuperar 
els cinemes al centre del poble. 
Blanes ja havia tingut cines al 
centre. Hi havia hagut el Ma• 
ryan i el Victòria i si ens remun
tem més anys enrere, a part 
d'aquests dos també hi havia el
Bahfa i el Fonuny. La proposta 
de Carreras és dotar els cines 
d'una tecnologia digital i cine
matogràfica d'última generació 

amb una oferta cinematogràfi
ca europea i independent simi
lar a la que ofereixen actual
ment les sales de cinema Verdi 
de Barcelona. El projecte es 
compaginaria amb sales de 
conferències i convencions que 
es podrien reconvertir en no
més 20 minuts amb sales de ci
ne. Tot plegat suposaria una in• 
versió de 4.200.000 euros, que 
assumirien 30 inversors. La 
meitat serien industrials de Bla• 
nes i la resta, empreses vincula
des al sector cinematogràfic. 
Fins ara, Catatonia Films, l'Ins
tirut del Cinema Català, la pro-

ductora i distribuïdora Motion 
Pictures i l'empresa Videotest 
Films s'han mostrat interessa
des a invertir en el projecte, que 
és vist amb bons ulls per la Fe• 
deració d'Empresaris de Bla
nes i l'Associació d'Hostaleria. 
La idea és que cada inversortin• 
gui una sola acció que es ven
dria al preu de48.000euros. La 
resta del finançament es faria 
amb crèdit bancari. 

Les noves sales de cinema i 
convencions tindrien capacitat 
per a 300 persones cadascuna. 
Serien sales que es podrien 
ajuntar o separar, en funció de 

les conveniències de cada mo
ment. A m6s, les cinc sales es 
podrien convertir en un auditori 
amb capacitat per a 1.500 per
sones o per a 900en funció tam
bé de les necessitats. 

La idea de Carre ras és que els 
nous cinemes aponin no només 
cinema a Blanes sinó que tam
bé serveixin per potenciar la re
lació entre Blanes i el setè an i 
fer d'aquests cinemes un espai 
de presentació de pel• Heuies i 
de rodes de premsa dels cineas
tes. El projecte ocuparia un 6% 
dels terrenys de l'illa i no hipo
tecaria la resta de parc i balnea-

ri. En total, es construirien 
7 .314 metres quadrats. Malgra1 
tot, de moment. el consorci. que 
fa més d'un any que coneix el 
projecte, no ha donat cap res
posta. L'alcalde, Josep Marigó, 
ha di1 que s'ha d'estudiar bé pe
rò també ha qüestionat fins a 
quin punt té sentit tenir sales de 
convencions quan a l'illa hi 
haurà hotels que per la seva ca• 
tegoria hauran de tenir indefec
tiblement aquest tipus de sales. 
Marigó 1ambé ha deixat clar 
que aquest no és l'únic projecte 
que inversors privats han ponat 
al consorci. 
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They propose to make cinema room, conferences, and conventions



-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.
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Celobert nº 35 Junio 2006, revista gratuita,distribuida entre Blanes,Lloret de Mar y Rodalias. 4000/5000 ejemplares.
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-ACTUAL,  no 138, 08/07-08/08 2006.
Informatiu, mensual gratuït, 28.000 exemplars, distribuïda per Blanes ,
Lloret de Mar.
Palafolls, Tordera.

amatcarrerasdoll
Sticky Note
ACTUAL 138, free monthly information 
distributed in Blanes, Lloret de Mar, Palafolls, Tordera.
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-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.
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RECVLL, new format, cultural magazine, traditional, local, local party 2006. Distributed in Blanes i subscribers.



Aquet article es un fidel recull del estat emotiu de Blanes.
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The article covers the emotional state of the social moment of the town.
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To suggest and to hope.

amatcarrerasdoll
Sticky Note
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-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.
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Independent seminar, nº 90, 86.000 copies, diffusion in all the region of the Maresma and the Selva Marina.
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Isozaki Island will contain a state-of-the-art cinema complex.



elSetmanari 

La Illa Isozaki, al servei del setè art 
Com segurament és el desig de molts blanencs i habitants de les rodalies, després de sis anys amb els Lauren com a única 
oferta cinematogràfica a la zona, podria ser que Blanes comptés, en uns anys, amb 5 sales més de cinema, que s'ubicarien 
dins del complex de l'Illa Isozaki, segons un projecte presentat per l'empresari local Amat Carreras. 

Des del tancament dels 
cinemeshi&1òrics de81anes. i 
malgrat la relativa acceptació 
del nou sistema d'explotació 
comercialdc cine i crispetes als 
afores dels pobles, molta ge1Jt 
segueix trobant a fultar 
l'existència d'una oforta 
cinematogràfica en zona 
céntrica de fàcil accés sobretot 

.perapersones gra.ns,canalla i 
d'alu-es que no disposen de 
vehicle propi i per tant ti:nen 
dificultats pe.r desplaçar-se al 
polígon. Un altre inconvenient 
a tenir en compte -i al·licient 
per a emprendre accions 
altemativeS"-és 111 poealraotiva 
i diversificada oferta dels 
Laurcn, aix! com d fet que,. a 
Blancs, nohi hagi espais 
adients per acollir grans 
manifestacions cientifiquesi 
culturals, comp1ant entre 
aquestes les presentacions 
cinem111ognHiques i d'altres 
actesrelacionats amb el món 
del cinema. • 

[l projecu.• 
L'tmpresari blanenc Amat 
ClllTCrns, vincul11.1 al món del 
cmcmn degui a lo $Cl/U 
profcs.s16 (ruunwlor 
Clncma1ogràfic), vtprescnwfa 
un any al Consorci Illa de 
81anes1'11vantprojcctc decinc 
sall!S de cine amb suport per a 
confcm\Cies I corwcncions. 
El complex s'ubicari:ii a la Vall 
d'en Bury, a l'esplanada que h1 
hauctwdmen1cntred 
pohesponiu i cl camp de 
futboL i ocupana l1U1 sols un 
6% dt la superflcic lolal de 
l'llla,És a dir,vindria a scruna 
part més entre d'altres espais 
cultLinllS i una peça 1mponan1 
d'un conJunt an¡uitettbnic amb 
finalill'lts sociocuJtumlsquc 
bcncfície,ria tant Blnncs com 
per d'altra pobbc1ons de la 
Selva,. Maresme. Gironès I fin5 
i 101 de més allunytdts. amb el 
qu�contribuinandinnnutzar 
un Ouxdevis,lMtstan intern 
com c.-x1em. 
Malgrat &1."(Ò, però, t segons rul 
informat cl Sr. Carrem, al 
novembre de 200.S va mantenir 
un:i rtunió amb la Fundació 
Pompeu Fabra, que canahiza 
tot� les miciativcs mun1cip1ds 

Cost i finançament 

El pressupost cstmtat total del projecte ls de 
4.447.489,000 corm. El sis�ma de finançamfflt es pot 
di� en Pos blUCf: l )El 32,43�. prové dm:ctamtnt de Ics 
aporuicioru; dels accionistes I C$ rcp11r1cix de la segllcnt 
manera: cl 90% del total es destina a la construcció de 
l'obra i a l'execució del projcc1e. i d rc!Ulnl l cm es guarda 
com actiu (caixa), 2)1Jahre 67,56% és finançat, i repanit 
alhom en ducs pans· e! 8�/4 es destino o cqmpitmcnts. i cl 
20¾ és un 'rcnung' d'equipaments de no\it tecnologia 
(cinema digital, projw:ió vid�gn\fica. dades., cie ): es 
pretén que J'enti1n1 financem tonni pan de la soc1ern1. 
L'aponac:ió de cada acció és de 48.048 euros (corresponl!rn 
al 3.33% de resmcnta1 32.43%), cl què suposa un I0,81% 
del IOllll de la socicUIL 

a Catalunya i va forci projecte 
lsozak.i i la seva promoció, i li 
van contCStar que no veien el 
projecte prou interessant. En 
canvi, tant el propi alcalde, 
Josep Marigó, com diversos 
empresaris blanencs igentdel 
món del cinema, han considerat 
qucsiqueho seriajaque 
podria funcionar tom a 
dinamitzador cultural i 1Uñstic 
del municipi 1 rodalies. 

Un al·licient per 
emprendre 

accions 
alternatives és la 

poc atractiva i 
diversificada 

oferta dels Lauren 

Primenp111ssos 
Pel moment s'ha crea1 un11 
SOCÍetal limitada (S.L.) que 
gestiona la can�tnlCC!ió i 
CXCCUtlÓ de Ics obres l exerceix 
Ja direcció del conjunt. Aquesta 
soc1c1Bt compla amb dos pcrfi 
d'anoc::fair. 
-un sec1or professK\nal del 
cmcma 
-un .sec1or propi de Blanes amb 
assoc:1ac1ons..empn::S('s 
w.adents. C()lru:rçOS.. particulars_ 
"� 

______________ __ Tant un perfil com l'nltn:tenen 

Cinemes històrics a Blanes 

6airtbé tothom amb més dt 20 anys st'n recorda 
dtls tintmts qut, fins no fa gaire (l'últim va tancar 
a l'abril de 2000) va tenir Blanes: el Bahia, el 
Fortuny (qut també era teatre), el Yictoria i el 
Maryan. El primer estava situat al barri dels Pins 
(on ara hi ha un Candis), l va ser el primer a tancar, 
farà uns vint anys; durant una bona època va 
canalitzar els desitjos i fantasies de molts dels 
pinencs. El Fortuny es trobava al Passeig de Dintre, 
on ara hi ha una Caixa. El tercer, situat al carrer 
R¡val just davant de l'emblemàtic Bar Rafel, i el 
quart l últim, ¡J Carrer Ample {on hl ha l"actual 
Teatre de Blanes), van tancar un temps després, poc 
abans que s'inauguressin les Muttisale.s Lauren 
Costa Bran. 

el matcixpestn l1socielar..6sa 
dir. una quant1tn1 proporcional 
d'accions i perccntntg_es. Tots 
plt¡¡ats sumen un mAxim de 30 
acc1001$h:S. 
La gcri:ncia del centre amsuma 
� dos d1r:cc1ors: cl Oircclor del 
Sector Cin�matognl.fic i 
Vidoogn\fic i cl Direcior del 
Sector de Confcrènde! i 
Con�·cntions. Totes dues 
dirccU\'tl: fonnaricn pan 
conjunt.ament del Consell 
d'Adminiscmció. i estarien 
supeditades a rA.ssemblca 
d'Accionistes. 
Amh això es pretén aconseguir 
un critcn de oontinuftlU cultural 
amb un bcM$Ull" comcn:ud 
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Isozaki Island, at the service of the seventh art.



-Diari de Girona  03/09/2006, entreviste a rel  de la Publicació del Cafe & Llet.
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Diario de Gerona, interview because of the article published in the Cafe & Llet. nº 90.
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Cinema and conventions on the island of Blanes (Isozaki)



-RECVLL:  Any LXXXVI- Número 1.954- 23 de setembe de 2006- pag 7-
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Magazine, Recvll nº 1954.
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Blanes, multiplex movie theaters.



-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.

amatcarrerasdoll
Sticky Note
Press,PUNT diari, from Girona, collects existing dichotomy before Parliamentary and Municipal elections of Catalonia, the project of the halls could be an offer of political campaign. Press
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Renonbran the Isozaki Island of Blanes, as a park of the Sea.



amatcarrerasdoll
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They rename Isozaki Island as a Sea Park, to make a hot spring center.



CELOBER, no 45 novembre 2006.
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Isozaki Island, an urban park.



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

amatcarrerasdoll
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Cineinforme, film magazine of the distribution sector, professional magazine of the three sectors production, distribution, exhibition.



El Espacio Valldeburg busca inversores

Blanes es un municipio situado en la comarca de La
Selva en la provincia de Girona, en un lugar que
mira hacia la montaña, por poniente, y hacia el mar

por levante.
Se trata de una zona con profundas necesidades dotacio-

nales, donde se hace necesario un cine en el centro de la pobla-
ción. Además, se carece de auditorio municipal, de espacios
destinados a las manifestaciones culturales y científicas y de
salas para reuniones divulgativas y empresariales.

De este modo, se está promoviendo un proyecto de inver-
sión privada en el Ayuntamiento de Blanes, solicitando la con-
cesión a 40-50 años de la franja de terreno proporcional a la
superficie construida. Una vez finalizada la concesión, esta
pasaría a formar parte del equipamiento municipal de la Villa
de Blanes.

El centro cultural tendría una superficie de 5.200 metros
cuadrados y 20.650 metros construidos (al contar con dos
plantas más otros dos subterráneos).

Uno de los espacios se dedicará a Exhibición
Pluridisciplinar, a través de 5 salas convertibles y 6 panta-
llas de formato cinematográfico con un aforo de 1.566 buta-
cas. Además, se complementará con una zona para el estudio y
divulgación del Mar Mediterráneo llamado Temático
MareNostrum, que comprenderá 11 estancias y 4 aulas para la
divulgación.

Los dos espacios comparten servicios comunes como el
recibidor, puntos de información, taquilla, cafetería snack-bar,
parking de 474 plazas, quiosco-librería, sala para reuniones y
aulas, espacio de producción y servicios técnicos, camerinos,
aseos, seguridad, almacén y un jardín mediterráneo perimetral.

Para la financiación del proyecto se creará una promotora
para gestionar la captación de asociados. Una fundación regen-
tará el Temático MareNostrum y una sociedad mercantil diri-
girá las salas de exhibición. La promotora construirá y ejecuta-
rá las obras y se liquidará para pasar a ser la fundación y la mer-
cantil las propietarias del complejo, con sus asociados, hasta el
final del plazo de su concesión municipal. 

El presupuesto del conjunto está fijado en un total de 35
millones de euros, de los cuales 30 son para la edificación y
maquinaria del complejo, y 5 para los contenidos para museo-
logía y museografía.

La aportación del capital de inversión está supeditada al
número de adquirentes existentes: 117 inversores x 300.000
euros = 35.100.000 euros (100% total); 137 inversores x
258.000 euros = 35.346.000 euros (100% total); 113 inversores
x 300.000 euros = 33.900.000 euros (96,86% total y 3,14%
entidad financiera); 83 inversores x 258.000 euros =
21.248.000 euros (60,70% total y 39,30% entidad financiera);
y 41 inversores x 258.000 euros = 10.578.000 euros (30,22%
total y 69,78% entidad financiera).

La forma de captación del asociado vendría dada median-
te un aval de la misma cuantía del capital por inversor, deposi-
tada en la entidad bancaria contratada para esta operación, no
superior a tres años y libre de gastos bancarios. Llegado el
plazo y sin suficientes socios, el aval volvería íntegro a su pro-
pietario inversor.

CINEINFORME - ABRIL 2019
30

EN EL MUNICIPIO DE BLANES (GIRONA) SE ESTÁ IMPULSANDO UN PROYECTO PARA CREAR EL ESPACIO 
VALLDEBURG, UN CENTRO CULTURAL EN LA COSTA BRAVA QUE COMBINARÁ UN ÁREA DE EXHIBICIÓN PLURIDISCIPLINAR

CON UN AFORO DE 1.566 ASIENTOS CON UNA ZONA DEDICADA AL ESTUDIO Y DIVULGACIÓN DEL MEDITERRÁNEO.

EXHIBICIÓN

A la izquierda, boceto de la primera planta  en el anteproyecto de Espacio Valldeburg, que incluye 5 salas y 6 pantallas. Las salas A, B y C pueden
transformarse en un gran auditorio con una enorme pantalla. A la derecha, sección para ver los elevadores de pantalla y los paneles plegables.

ESPAI VALLDEBURG S.L.
C/ Roig i Jalpi 23, 3º B; 17300 Blanes (Girona)

pvalldeburg@tematicmn.center

Espacio Valldeburg v2_Maquetación 1  03/04/2019  17:37  Página 1

CINEINFORME ABRIL 2019 revista del 
sector cinematogràfico de exhibición

española 

amatcarrerasdoll
Sticky Note
Espai Valldeburg Center, new format 2018, from the old project of the Valldeburg Cinemas in Blanes.
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CINEINFORME, APRIL 2019 Spanish film industry magazine
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