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La Meridiana de Barcelona es va omplir de gom a gom la tarda de l’11-S. Les grans manifestacions 
dels anys 2012, 2013 i 2014, han tingut continuïtat enguany.
A les 17:14 va començar el recorregut del punter. Eren 135 trams –nombre d’escons del Parlament- i 
deu colors, 10 eixos sobre els quals s’ha de fomentar la construcció de la nova República Catalana.

PUBLICACIÓGRATUÏTA 
DE L‘ALT

MARESME

Doblet festiu a Calella
Els gegants estrenaran un nou gegantó ‘El Nan del Flabiol’. Foto Tino Valduvieco

maresmemaresme

turisme p. 9

La reconquesta del 
turisme britànic
La temporada vinent 
s’implantaran sis nous vols 
setmanals.

societat p. 14

La societat 
maresmenca, amb els 
refugiats 
Ajuntaments i associacions 
proposen convertir-se en pobles 
refugi.

cultura  p. 11

Tardor d’estrenes al 
Clavé
El teatre municipal fa pública la 
programació fins a finals d’any. 

cultura p. 10

L’Alt Maresme, terra de 
festivals 
L’Arts d’Estiu de Pineda i el NEC 
de Calella fan balanç.

sumari

L’Alt Maresme, camí del 27-S

El punter creuant la Meridiana. Foto ANC Jordi Ventura

El que no es va poder decidir el 9-N, s’aclarirà aquest 27-s. Foto M.A. Comas

La mitjanit de l’11 de setembre es va donar el tret de sortida a la campanya electoral per les 
eleccions al Parlament de Catalunya, cita decisiva per encarar el futur del país. A Barcelona, 
es podrà escollir entre 10 candidatures diferents.

Via Lliure multitudinària

La Fira de Calella i l’Alt Maresme i la Festa Major de la Minerva centraran l’atenció a la ciutat durant els propers dies. La 35a edició de la Fira –que es durà a terme els dies 18, 19 i 20 de setembre–  enceta un 
monogràfic de quatre anys que vol aprofundir sobre l’impacte del turisme a la ciutat, analitzant-ne totes les vessants. La Festa Major, avançada uns dies per les eleccions del 27-S, aposta pel combinat tradi-
cional i cultural. més informació p. 15, 16, 17 i 18
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L’Editorial

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

CALELLA
Ajuntament 93 766 30 30
Arxiu Municipal 93 769 51 02
Biblioteca C. Salvador 93 769 03 86
Centre d’Acció Jove 93 766 44 34
Correus 93 769 13 45
Creu Roja 93 769 04 56
Deixalleria 93 769 21 04
Mossos d’Esquadra 93 741 89 85
Oficina del Català 93 766 51 84
Oficina Turisme 93 769 05 59
Pavelló Parc Dalmau 93 769 44 00
Piscina Municipal 93 766 19 71
Policia Local 93 766 59 20
Serveis Socials 93 766 15 52
Tanatori 93 769 53 01

PINEDA DE MAR
Ajuntament 93 767 15 60
Ambulatori Pineda 902 111 444
Ambulatori Poblenou 93 766 30 32
Arxiu Municipal 93 767 15 60
Biblioteca S. i Moret 93 762 37 96
Biblioteca Poblenou 93 766 20 16
Correus 93 762 34 86
Creu Roja 93 762 54 11
Deixalleria Mpal. 93 767 04 28
Mossos d’Esquadra 93 741 89 85
Of. d’Info. Turística 93 762 50 38
Policia Local 93 762 96 00
Servei d’Aigües 900 30 40 70
Serveis Socials 93 767 17 48
Taxis 93 767 21 93

MALGRAT DE MAR
Ajuntament 93 765 33 00
Arxiu Municipal 93 761 47 14
Biblioteca 93 761 90 32
Centre Cultural 93 761 29 79
C. Esportiu Mpal. MES 93 761 15 33
Club de la Feina 93 761 43 86
Correus 93 761 02 94
Deixalleria 93 761 47 72
Oficina de Turisme 93 765 38 89
Pavelló G. Maragall 93 765 41 66
Pavelló Municipal 93 761 17 50
PIJ 93 761 98 28
Piscina Municipal 93 765 47 66
Policia Local 93 765 42 24
Camp de Futbol 93 115 38 99

TORDERA
Ajuntament 93 764 37 17
Assistència Social 93 764 22 74
Biblioteca 93 764 25 60
Camp de Futbol 93 764 10 53
Casal de Joves 93 764 58 85
Correus 93 765 04 41   
Creu Roja 93 764 21 21
Deixalleria 93 764 34 97
Jutjat de Pau 93 764 27 96
Orientació Laboral 93 765 04 14
Pavelló  Municipal 93 764 52 11
Pavelló Pl. Concòrdia 93 764 08 07
Policia Local 93 764 06 15
Tanatori 93 741 53 70
Teatre Clavé 93 765 05 72

PALAFOLLS
Ajuntament 93 762 00 43
Biblioteca E. Miralles 93 765 28 34
Casal del Jubilat 93 762 07 66
Centre Cívic 93 762 00 43 ext 52
Correus 93 765 72 19
Escola Música i Dansa 93 762 06 11
Local de Joves C. Batlle 93 765 25 53
Oficina de Turisme 93 762 06 11
Pavelló Esp. El Palauet 93 762 06 06
Policia Local 93 765 76 00
Teatre 93 762 06 11

 

SANTA SUSANNA
Ajuntament 93 767 84 41
CAAD 93 797 42 72
Casal de la Gent Gran 93 767 80 59
Dispensari Mèdic 902 111 444
Estació nàutica 667 699 433
Fundació turística 93 767 92 50
La Barraka (Espai Jove) 93 767 77 04
Museu de la Pagesia 93 767 90 08
Oficina de Turisme 93 767 90 08
Policia Local 680 661 661
Taxis 93 767 85 71

 

ALT MARESME

Cat Salut Respon 061
Consell Comarcal del Maresme 93 741 16 16 
Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella 937 690 201

Oficina de Treball 93 762 93 70 
Rodalies de Catalunya 900 41 00 41

calella - piNeda de mar

La principal novetat és que 
s’ha posat en marxa fins a 16 
expedicions diàries, vuit d’anada 
i vuit de tornada, els diumenges 
i festius –a excepció dels dies 25 i 
26 de desembre i 1 de gener–. Els 
dissabtes, a més a més, la línia 691 
que uneix els municipis de Pineda 
i Calella ha doblat la freqüència 
horària del servei, passant a oferir 
17 connexions en cada sentit 
de la marxa. A més a més, s’ha 
incorporat una nova parada en 
el recorregut, situada al terme 
municipal de Pineda, al barri de 
Can Cornet, per tal d’afavorir 
la comunicació amb una escola 
ubicada en aquesta zona.

L’alcaldessa de Calella, 
Montserrat Candini, va explicar 

durant la presentació de les 
millores de mobilitat que si Pineda 
i Calella van plegades, donaran 
un millor i més bon servei als 
seus veïns i veïnes. Per la seva 
banda, la tercera tinent d’alcalde, 
coordinadora de la presidència, 
planificació i comunicació de 
l’Ajuntament de Pineda de Mar, 
Sílvia Biosca, va agrair l’esforç de 
la Generalitat, tot celebrant que 
ara la línia també passi pel barri 
de Can Cornet, donant cobertura 
a l’escola Mediterrània.

A l’acte hi va participar 
també el secretari general 

d’Infraestructures i Mobilitat de la 
Generalitat de Catalunya, Ricard 
Font, i el conseller delegat de 
l’empresa Sagalés, Ramón Sagalés, 
que va donar les gràcies a les tres 

administracions per la confiança 
dipositada en l’empresa, explicant 
que les millores que s’implanten 
en aquesta línia no suposaran 
cap cost addicional ni pels 
ajuntaments ni per la Generalitat, 
ja que la inversió necessària 
per cobrir els nous serveis es 
compensarà amb l’increment de 
viatgers previst. yy

Més autobusos entre Calella i 
Pineda els caps de setmana

«la línia millorarà les 
comunicacions de l’escola 
mediterrània de pineda»

«més freqüència els 
dissabtes i posada 

en marxa de la línia 
diumenges i festius»

l’autobús ha estrenat nou horari aquest mes de setembre. Foto Yoyo

barceloNa

Les estelades, els crits a favor 
de la independència, l’alegria 
barrejada amb l’emoció, la festa i la 
reivindicació han estat els símbols 
que han presidit la Meridiana 
amb manifestants procedents de 
tots els racons de Catalunya que 
s’han decidit a participar a la Via 
Lliure de la Diada per defensar la 
república catalana.

Ara fa un any, la que aleshores 
era la presidenta de l’ANC, 
Carme Forcadell, reclamava a les 
institucions catalanes que el 9-N 
posessin les urnes. “Parlament, 
govern, president, posin les urnes”, 
exclamava en el discurs final de 
la ‘V’ que va omplir l’avinguda 
Diagonal i la Gran Via. Enguany 
les urnes estan garantides amb un 
27-S que les entitats sobiranistes 
volen convertir en “plebiscitari” 
i l’actual president, Jordi Sànchez 
ha centrat el discurs en la gestió 
de l’endemà. “No acceptarem 
claudicacions ni falses vies”, ha 
advertit.

L’ANC i Òmnium Cultural 

han garantit que estaran al costat 
dels polítics encarregats de 
pilotar el procés d’independència. 
“Si arriben moments difícils, 
serem allà amb vosaltres. I quan 
comencem a redactar entre tots la 
Constitució de la nostra República, 
també serem amb vosaltres”, ha 
assegurat el president d’Òmnium, 
Quim Torra. “Estarem al costat de 
les institucions si aquestes fan el 
que pertoquen, complir el mandat 
de les urnes”, ha matisat Sànchez.

Tots dos han coincidit en 
ressaltar que no seran només 
els independentistes els que 
construiran la futura República 
Catalana -en cas que les opcions 
sobiranistes aconsegueixin la 
majoria a les urnes-. “Volem 
que quedi clar, que mai més ens 
ho tornin a dir. Aquest país el 
construirem amb tota la gent 
que hi viu. Mai hem preguntat 
on hem nascut ni com ens 
diem”, ha explicat el president de 
l’Assemblea.

“No volem seguir formant part 
del Regne d’Espanya ni un minut 
més”, ha prosseguit Sànchez. “No 
volem formar part d’un Estat que 
ja no ens representa. No volem 
un Estat que ha fet servir les lleis 
per reduir la nostra capacitat 
com a societat. No creiem en un 

Estat que ha fet servir tot el poder 
per evitar que aquest país generi 
progrés i igualtat per tota la gent 
que hi viu”, ha insistit. Segons 
ell, la independència “només 
depèn dels ciutadans”. “Tenim a 
tocar aquesta victòria. No podem 
deixar-la escapar”, ha dit.

Torra ha remarcat que el poble 
de Catalunya “vol ser normal” 
i això significa “tenir un estat 
propi”. “El que és estranyíssim 
és que haguem de malviure dins 
d’un Estat impropi, un Estat que 
fa servir tots els seus poders per 
alimentar el discurs de la por. La 
nostra resposta contra la por i 
l’amenaça és més democràcia”, ha 
recalcat.

La lluita contra la corrupció 
també ha estat molt present en els 
discursos. “Volem un nou estat 
per fer institucions noves i netes 
de corrupcions i corrupteles. Que 
ningú ens enganyi, la gent de la 
Meridiana no som corruptes ni 
corruptors”, ha exclamat Sànchez 
davant l’aplaudiment de milers de 
persones. yy

Via Lliure cap a la República Catalana

Imatge aèria del punter avançant per la Meridiana. Foto ANC Galderic peñarroja

«Jordi sánchez (aNc): “No 
acceptarem claudicacions 

ni falses vies”»

«Quim torra (Òmnium): 
“catalunya vol ser normal i 
això significa tenir un estat 

propi”»

Dates per a la història

Aquest número de La Marina surt al carrer entre dues dates que 
deixaran una marca rellevant en la nostra història. L’11 i el 27 de 
setembre de 2015.
Les eleccions legislatives del dia 27, que tothom interpreta 
com a plebiscitàries, senyalaran l’inici o el final d’un nou intent 
d’independència de Catalunya.
A l’estil de les eleccions municipals de 1931, el resultat de les quals, 
no van servir només per canviar els ajuntaments sinó que van 
portar el canvi de monarquia a república, les eleccions del dia 27 
de setembre de 2015, no serviran només per renovar el Parlament, 
sinó que han de determinar si a Catalunya hi ha una majoria 
suficient per continuar un procés cap a la independència.
I serà la quarta vegada. El 1640, el 1931 i el 1934 van haver-hi 
també intents d’independència que no van reeixir.
Aquest cop, però, hi ha un fet que el fa completament diferent dels 
anteriors. La diferència essencial és que aquesta vegada es tracta 
d’un moviment sorgit del poble.  Per si n’hi hagués algun dubte, la 
manifestació del dia 11 ho evidencia altre cop. 
Prop d’un milió i mig de persones, segons la Guàrdia Urbana, han 
decidit omplir la Meridiana continuant el que es va iniciar el 10 de 
juliol de 2010 en la primera gran manifestació de protesta per la 
retallada de l’Estatut.
El recompte de vots del dia 27 ha de senyalar el camí. yy
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alt maresme 

Les ofrenes florals, els castellers, 
les sardanes i les marxes de torxes 
són alguns dels actes més habituals 
al voltant d’aquestes dates, en què 
els catalans i catalanes recorden 
l’última defensa de la ciutat de 
Barcelona durant la Guerra de 
Successió Espanyola. Aquest any, 
a més a més, els actes de la Diada 
han portat, en la majoria de casos, 
una especial càrrega política, 
donada la proximitat amb les 
eleccions autonòmiques del 27-S, 
on els ciutadans hauran de decidir, 
de manera gairebé subreptícia, si 
volen o no la independència de 
Catalunya.

Calella
La plaça Catalunya de Calella 

ha estat enguany el punt de reunió 
de fins a 22 entitats i partits polítics 
locals que han fet l’ofrena floral al 
monument de Rafael Casanova, 
en el marc de l’acte institucional. 
La jornada festiva ha comptat 
amb la participació dels Castellers 
de l’Alt Maresme i actuacions 
musicals, com la del conjunt local 
Ihsanlulu, que van interpretar  un 
tema de Lluís Llach. Enguany els 
actes s’han avançat en el temps per 
facilitar l’assistència dels calellencs 
a la Via Lliure de la Meridiana, 
celebrada a Barcelona.

Pineda de Mar
A Rafael Casanova s’ha fet 

també l’ofrena floral a Pineda, amb 
la participació d’una cinquantena 
d’entitats, associacions i partits 
polítics. En aquest municipi la pluja 
va obligar a ajornar l’audició de 
sardanes amb la Cobla Granollers 
-acte organitzat per l’Associació 
Cultural Mare Nostrum-.

Malgrat de Mar
El relleu en el govern socialista 

de Malgrat de Mar ha comportat 
també novetats en la celebració 
de la Diada al municipi, on 
per primera vegada després de 
molt de temps s’ha realitzat un 
acte conjunt amb associacions 
i entitats. De fet, 35 col·lectius 

-partits polítics inclosos- s’han 
volgut adherir a la iniciativa, que 
va comptar amb l’assistència de 
centenars de persones. La Coral 
Atzavara i el Cor Jove Contrapunt 
van posar la nota musical a la 
diada, on també hi van prendre 
part els Castellers de l’Alt Maresme 
i el grup de poesia de la Biblioteca.

Tordera
Un format molt similar és pel 

que s’ha optat novament a Tordera. 
Sardanes, amb la cobla Principal de 
Banyoles i ofrena floral d’entitats i 
institucions a Lluís Companys. 
L’alcalde, Joan Carles Garcia va 
fer la lectura del parlament de 
la Diada, i el vermut popular va 
cloure els actes de celebració.

Palafolls
L’ajuntament de Palafolls ha 

tornat a crear polèmica per la 
prohibició de la Marxa de Torxes, 
organitzada per l’associació La 
Roda, vinculada a la secció local 
d’ERC. El consistori va denegar 
la marxa perquè coincidia 
amb els actes de Festa Major 
i perquè, segons l’ajuntament, 
l’any anterior s’havien produït 
incidents entre participants 
i altres veïns del municipi. 
Finalment la marxa es va poder 
celebrar, ja que l’associació va 
demanar permís directament 
al Departament d’Interior de la 
Generalitat, disfressant la Marxa 
de Torxes de manifestació. El 
permís del departament va forçar 

ajuntament i organització a seure i 
buscar un consens, que finalment 
es va trobar amb un canvi en el 
recorregut de la marxa.

Santa Susanna
La Marxa de Torxes va posar 

en marxa els actes de celebració 
a Santa Susanna, sortint des de 
la Vall fins la plaça Catalunya. 
L’endemà al matí, l’ofrena floral 
va centrar l’atenció amb la 
lectura del manifest a càrrec de 
Pere Nogueras i la interpretació 
de l’himne de Catalunya, 
Els Segadors, a la plaça de la 
Independència. Les sardanes es 
van fer al vespre, amb la Principal 
de Cassà i el tradicional pa amb 
tomàquet i pernil. yy

calella

A principis de mes l’ACES 
Europe va comunicar a 
l’Ajuntament de Calella la seva 
decisió d’atorgar a la ciutat el 
reconeixement de Vila Europea de 
l’Esport 2016. Aquest distintiu es 
concedeix a les ciutats de menys 
de 25.000 habitants i que posa en 
valor les polítiques esportives de 
la ciutat, a més de crear xarxa amb 
les associacions esportives més 
importants d’Europa facilitant 
l’accés a projectes interessants. El 
guardó es farà oficial en una gala 
que se celebra cada any a Brussel·les 
i que enguany tindrà lloc el dia 
18 de novembre. L’alcaldessa de 
la ciutat, Montserrat Candini, ha 
assegurat que “és un gran honor 
per a la ciutat de Calella poder 
tenir aquesta distinció. Distinció 
que permetrà internacionalitzar 
més la nostra ciutat, com a 
destinació que promou el turisme 
i en especial el turisme esportiu, 
a partir de la cohesió social”. 
Candini afegeix que “el 18 de 
novembre, quan reculli el guardó 
a Brussel·les, tindré present tantes 
i tantes entitats i associacions, homes i dones de la nostra ciutat, 

que ho han fet possible”.
Les setmanes prèvies a la 

concessió del distintiu, quatre 
membres del Comitè d’Avaluació 
d’ACES va visitar la ciutat de 

Calella. Durant la presentació 
de la candidatura, el Secretari 
General de l’organisme, Hugo 
Alonso, va donar les gràcies 
a l’Ajuntament per “l’excel·lent 
acollida que ha rebut el seu equip 

d’avaluació”, destacant que “Calella 
és una ciutat que vol innovar i és 
creativa, i que viu l’esport per a 
millorar-se dia a dia”. 

Segons es desprèn de 
l’enquesta d’Hàbits Esportius 

de la ciutat, elaborada a través 
d’una consulta telefònica a una 
mostra de 600 persones majors 
de 16 anys empadronades al 
municipi, el 44,3 % afirma que 
practiquen esport, per sobre de 
la mitjana estatal (37 %), i més 
del doble de la mitjana europea, 
que és el 20 %. Segons aquesta 
enquesta, les activitats físiques 
més freqüents són caminar, 
anar en bicicleta i nedar. L’edat 
de major pràctica esportiva se 
situa entre els 16 i els 24 anys, 
amb un 94,1 % dels enquestats.

Durant la seva estada a 
Calella, del 18 al 20 d’agost, els 
quatre membres de la Comissió 
Avaluadora d’ACES Europe s’han 
allotjat a un hotel de la ciutat i han 
visitat les instal·lacions del Crol 
Centre Calella, les Vies Braves, el 
passeig de Garbí, el Far de Calella 
i les instal·lacions esportives 
municipals com són: la zona 
esportiva La Muntanyeta, el camp 
de Futbol de Mar, la Base Nàutica 
Municipal i les que estan situades a 
la Fàbrica Llobet-Guri. yy

Foto de família el dia de la presentació de la candidatura calellenca, ja validada. Foto Yoyo

A Tordera, l’alcalde va fer la lectura del manifest. Foto Yoyo A Malgrat van lluir estelades durant la cercavila cap a Can Campassol. Foto Yoyo

Calella, declarada Vila Europea de l’Esport 201611 de Setembre, Diada Nacional de Catalunya

Comissaria de 
policia sostenible

És l‘única ciutat espanyola que s’hi ha presentat

«calella és el quart 
municipi català a 

obtenir-la»

«la ciutat organitza 
gairebé un centenar 

d’activitats esportives 
en un any»

calella

L’edifici de la comissaria de 
Calella disposarà de plaques 
solars fotovoltaiques a partir del 
mes d’octubre. Es tracta d’una 
instal·lació d’energia renovable 
amb 50 panells solars que 
s’instal·laran al teulat de l’edifici 
de la Policia Local per produir 
energia elèctrica per al consum 
de la pròpia caserna. És un tipus 
d’instal·lació que s’anomena 
“d’injecció zero” ja que no evacua 
energia a la xarxa elèctrica de 
distribució. La potència de la 
instal·lació serà de 14,25 Kwp 
(Kilowats pic) i es preveu que 
cobreixi el 17 % del consum de 
la caserna. La proposta inclou un 

pla de manteniment durant cinc 
anys i un sistema de monitoratge 
a través d’un tòtem que permetrà 
visualitzar i difondre la iniciativa 
i l’energia produïda per la 
instal·lació a tots els ciutadans.

El subministrament i la 
instal·lació de les plaques solars 
fotovoltaiques per a autoconsum 
amb injecció zero a l’edifici de 
la Policia Local de Calella té 
un cost total de 28.000 €, obra 
subvencionada al 100 % per la 
Diputació de Barcelona, ja que 
aquesta instal·lació s’emmarca 
dins del Pacte d’Alcaldes i 
Alcaldesses, del qual Calella 
forma part, i del Pla d’Acció 
d’Energia Sostenible (PAES). yy

la comissaria calellenca. Foto Ajuntament de Calella
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tordera

Una desena de ciutadans 
participen des de principis 
d’estiu al programa d’agricultura 
social urbana “Conreem el clima 
i la comunitat”. A través d’una 
formació teòrica i pràctica que 
imparteix un tècnic agrícola, els 
usuaris reben els coneixements 
necessaris per conrear el terreny. 
A Tordera es disposa d’un espai de 
3.000 metres, situats a la carretera 
de Fogars, on hi ha diverses 
parcel·les individuals i també un 
espai comunitari. És en aquest 
espai on es persegueix l’objectiu 
d’afavorir les relacions socials 
entre els mateixos usuaris del 
programa, alhora que s’hi conreen 
productes com calçots o patates, 
que necessiten una àrea de terreny 
més àmplia. Cada usuari disposa 
a banda d’aquest espai comunitari, 
de 30 metres quadrats propis, on 
hi poden plantar productes de 
temporada com ara tomàquets, 
pebrots, albergínies, enciam, 
pastanagues, bledes i mongetes; 
així es busca fomentar el consum 
de productes de temporada, 
ecològics i d’autoconsum.

El consistori municipal s’ha 
encarregat de la delimitació de 
la parcel·la i de la concessió de 

l’aigua, mentre que la formació 
és gestionada per Humana. Els 
usuaris són veïnes i veïns del 
municipi derivats des de l’àrea 
d’Atenció Social i Serveis a les 
Persones, la selecció dels quals s’ha 
fet de manera consensuada entre 
l’Ajuntament i l’entitat amb seu a 
l’Ametlla del Vallès. El programa 
ja suma la gestió de tres horts 
socials: al de Tordera cal afegir-ne 
un situat a Lliçà d’Amunt (Vallès 
Oriental) i un altre a Cornellà de 
Llobregat (Baix Llobregat). En 
breu també s’hi afegirà un quart 
emplaçat a un altre municipi del 
Maresme, Calella.

Horts integradors
Es potencien les relacions 

amb els altres, el treball en equip 
i la iniciativa individual. L’hort 
urbà neix, en definitiva, per a 
afavorir un canvi de mentalitat 
que contribueixi a mitigar el 
canvi climàtic i a promoure 
la integració social de tots els 
col·lectius. Els usuaris són part 
activa del programa, hi dediquen 
temps i esforç per activar la terra 

i per activar-se a si mateixos: per 
això s’anomenen activistes. El 
programa es dirigeix a qualsevol 
ciutadà que tingui inquietuds 
mediambientals i desitgi produir 
hortalisses i verdures ecològiques, 
així com crear llaços amb altres 
persones de la seva comunitat; 

usuaris derivats de l’àrea de Serveis 
Socials, i usuaris d’altres ONG 
o entitats que treballin aspectes 
relacionats amb la inserció social.

Aquest projecte és possible 
gràcies als recursos obtinguts 
amb la gestió del tèxtil usat, amb 
els quals Humana desenvolupa 

projectes d’ajuda social en el 
territori més proper i també 
de cooperació a països del sud 
(en àmbits com l’educació, la 
salut, la formació professional, 
la integració social, el 
desenvolupament agrícola o el 
sanejament, entre d’altres). yy

Un tècnic ensenya i orienta els usuaris dels horts socials. Foto Yoyo

Tordera i la Fundació Humana uneixen esforços per 
la comunitat

«la durada inicial del 
projecte és de dos anys»

L’11 de setembre va començar 
la campanya electoral d’unes 
eleccions catalanes diferents. S’han 
d’escollir, com cada quatre anys, 135 
parlamentaris, però en aquest cas es 
va molt més enllà. La composició 
del nou parlament serà clau per 
definir el camí a seguir els propers 
mesos i anys. La independència de 
Catalunya fa molts mesos que és en 
el debat polític i ara els ciutadans hi 
podran dir la seva. Els temes de caire 
social també tenen un lloc destacat 
en aquesta campanya electoral, 
una campanya que finalitzarà el 
divendres 25 de setembre.

L’endemà dissabte serà la 
jornada de reflexió i el diumenge 
27 es podrà votar de les nou del 
matí a les vuit del vespre. En aquell 
moment començarà l’hora de la 
veritat, el recompte de vots. Hi ha 
moltes menys candidatures que 
l’any 2012 –com a resultat de les 
múltiples aliances entre partits– i 

també nombroses novetats, com 
ara la llista de Junts pel Sí, que 
inclou CDC i ERC i nombrosos 
independents, o Catalunya Sí que es 
Pot amb ICV, EUiA, Podem i Equo. 
En aquests comicis també trobem 
en solitari a Unió Democràtica de 
Catalunya, després de molts anys de 
formar part de la federació de CiU.

Les deu candidatures que es 
presenten a la circumscripció de 
Barcelona són la Candidatura 
d’Unitat Popular (CUP), Catalunya 
Sí que es pot (CatSíqueesPot), 
Ciutadans - Partido de la Ciudadanía 
(C’s), Guanyem Catalunya - 
Ganemos (GANEMOS), Junts 
pel Sí (JxSí), Partit Animalista 
contra el Maltractament Animal 
(PACMA), Partit dels Socialistes 
de Catalunya (PSC), Partit Popular 
(PP), Recortes Cero - Els Verds 
(RECORTESCERO - ELS VERDS) 
i Unió Democràtica de Catalunya 
(unió.cat). yy

27-S: Unes eleccions que marcaran el futur

Junts pel sí

1. Raül Romeva i Rueda
2. Carme Forcadell i Lluís
3. Muriel Casals i 

Couturier
4. Artur Mas i Gavarró
5. Oriol Junqueras i Vies
6. Eduardo Reyes i Pino
7. Oriol Amat i Salas
8. Neus Munté i 

Fernàndez
9. Marta Rovira i Vergés
10. Jordi Turull i Negre
11. Antoni Comín i Oliveres
12. Josep Rull i Andreu

psc

1. Miquel Iceta Llorens
2. Eva Maria Granados 

Galiano
3. Ferran Pedret i Santos
4. Alícia Romero Llano
5. Jordi Terrades i 

Santacreu
6. Assumpta Escarp Gibert
7. David Pérez Ibáñez
8. Esther Niubó Cidoncha
9. Pol Gibert Horcas
10. Marta Moreta Rovira
11. Raúl Moreno Montaña
12. Eva Maria Martínez 

Morales

unió

1. Ramon Espadaler i 
Parcerisas

2. Martín Rodríguez i Sol
3. Marta Plana i Dropez
4. Roger Montañola i 

Busquets
5. Núria Rodríguez i Olivé
6. Carles Torrecilla i Gumbau
7. Antoni Font i Renom
8. Gregoria Enriquez i Civicos
9. Jordi Subirana i Ortells
10. Mireia Del Pozo i Farreres
11. Oriol Gil i Tomàs
12. Elvira País i Nassel

cup

1. Antonio Baños 
Boncompain

2. Anna Gabriel Sabaté
3. Josep Manel Busqueta 

Franco
4. Maria Gabriela Serra 

Frediani
5. Albert Botran Pahissa
6. Eulàlia Reguant Cura
7. Julià De Jòdar Muñoz
8. Mireia Vehí Cantenys
9. Joan Garriga i Quadres
10. Pilar Castillejo Medina
11. Carles Riera Albert
12. Anna Gabaldà Felipe

pp

1. Xavier García Albiol
2. Andrea Levy Soler
3. Antonio Gallego Burgos
4. Esperanza García 

González
5. Santiago Rodríguez i Serra
6. Alberto Villagrasa Gil
7. Mª José García Cuevas
8. Juan Milian Querol
9. Fernando Sánchez Costa
10. Elisabeth Jiménez Cara
11.  Joaquin Sergio García 

Pérez
12. Rafael López Rueda

catalunya sí que es pot

1. Josep Lluís Franco Rabell
2. Gemma Lienas Massot
3. Joan Coscubiela Conesa
4. Àngels Martínez Castells
5. Albano Dante Fachin 

Pozzi
6. Joan Josep Nuet Pujals
7. Jèssica Albiach Satorres
8. Joan Giner Miguelez
9. Marta Ribas Frias
10. Josep Vendrell Gardeñes
11. Anna Maria Pérez Oller
12. Marc Bertomeu Goixens

c’s

1. Inés Arrimadas García
2. Carlos Carrizosa Torres
3. José María Espejo-

Saavedra Conesa
4. Fernando Tomás de 

Páramo Gómez
5. Sonia Sierra Infante
6. Antonio Espinosa Cerrato
7. Francisco Javier Hervías 

Chirosa
8. Susana Beltrán García
9. David Mejía Ayra
10. Marina Bravo Sobrino
11. Joan García González
12. Jesús Galiano Gutierrez

Gràfica dels resultats definitius a Catalunya 2012-2010

Raül Romeva. Foto Begoña Fuentes (ACN) Miquel Iceta. Foto Begoña Fuentes (ACN)

Ramon Espadaler. Foto Nerea Guisasola (ACN)Antonio Baños. Foto pere Francesch (ACN)

xavier García Albiol. Foto Aleix Moldes (ACN) lluís Rabell. Foto Gemma sànchez (ACN) Inés Arrimadas. Foto Núria Julià (ACN)

alt maresme

Els partits que aquest setembre 
concorreran a les eleccions 
autonòmiques ja van començar 
a moure fitxa a finals d’agost, 
amb diversos actes i trobades de 
precampanya electoral. A Tordera, 
per exemple, el candidat de Junts 
pel Sí, Raül Romeva, va visitar els 
actes de Festa Major, acompanyat 
de polítics comarcals com ara 
Pere Aragonès –número 21 de la 
candidatura– i altres representants 
municipals. Aragonès i Josep 
Rull van ser també a Pineda 
de Mar, en un sopar que es va 

dur a terme després de la taula 
rodona organitzada per l’ANC 
titulat “Arribant a Ítaca”. També a 

Pineda, Pedro Sánchez i Miquel 
Iceta, del PSC, han fet un sopar de 
campanya. yy

pacma

1. Anaïs Arranz Mir

Guanyem catalunya

1. Ramón González

recortes cero – els Verds

1. Jordi Martínez

Precampanya a l’Alt Maresme

Romeva va aprofitar per conversar amb els ciutadans. Foto Yoyo
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calella 

El dràstic descens del turisme 
rus ha obligat el sector turístic 
a cercar alternatives viables i a 
ampliar els seus segments de 
mercat. A banda de diversificar 
i especialitzar l’oferta a través 
de distintius i reconeixements 
(turisme esportiu, familiar, per 
a jubilats) el turisme català ha 
posat de nou el punt de mira en el 
mercat britànic, un dels primers 
a interessar-se pel potencial de la 
Costa Brava i la Costa del Maresme 
com a destinacions turístiques 
de qualitat. En els darrers anys, 
aquests visitants havien anat a 
la baixa i s’inclinaven per altres 
destinacions a l’hora de buscar 
sol i platja, atrets per la seva oferta 
hotelera i els preus.

Ara, però, es volen capgirar 
els números i atreure altre cop 
els anglesos cap a la Costa Brava 
i el litoral del Maresme. Qui 
lidera aquesta recuperació és 
el touroperador Jet2Holidays 
i l’agència NT Incoming, que 
l’estiu vinent preveuen obrir tres 
noves rutes des de l’aeroport de 
Girona fins a les illes britàniques. 
Els vols operaran entre els mesos 
d’abril i setembre, coincidint 
amb temporada alta, i n’hi 
haurà dos per setmana des de 

Glasgow (Escòcia), Newcastle i 
Manchester.

Jet2Holidays i NT Incoming 
preveuen que els avions 
puguin arribar a portar fins a 
37.000 turistes britànics, que 
s’allotjaran en hotels de la Costa 
Brava i del litoral del Maresme.  

Compromís amb Calella
L’objectiu de l’Ajuntament 

de Calella en impulsar que 
Jet2holidays.com operés a 
Girona, ha estat el de recuperar 
el mercat britànic. Segons va 
explicar Joan Pascual, president 
d’NT Incoming, la línia aèria 
portarà de l’abril al setembre 6 
vols cada setmana des del Regne 
Unit, el que representa 1.000 
places setmanals, amb la intenció 
que d’aquí 3 anys siguin 20 els 
vols cada setmana.

Per la seva banda, Steve 
Heapy, director general CEO de 
Jet2holidays.com, va comentar 
durant la presentació que la línia 
aèria es compromet a fer promoció 
de Calella amb una campanya de 
màrqueting, per així promocionar 
la destinació, amb l’ajuda del sector 
públic i el sector privat.

L’alcaldessa de Calella, 
Montserrat Candini, es mostrava 
molt satisfeta que aquests dos 

anys de feina finalment s’hagin 
materialitzat en una realitat, que 
és el ressorgiment de l’aeroport 
de Girona. L’alcaldessa va fer 
menció a Santiago Garcia Nieto, 
president del Gremi d’Hosteleria 
del Maresme i a Isabel Mallol, 
presidenta de l’Associació Turística 

de Calella, presents a la recepció 
amb una àmplia representació de 
l’empresariat turístic de la ciutat i 
l’Equip de Govern.

Jet2holidays.com va ser 
guardonada, al 2012, en els 
Global Travel Awards, amb els 

premis a la “millor línia aèria 
en vols de curta distància” i a la 
“millor línia aèria per a grups”. 
Els seus paquets estan disponibles 
des de vuit aeroports del Regne 
Unit a 12 destinacions de tot el 
país, incloent la Terminal 2 de 
l’Aeroport del Prat. yy

Foto de família durant la recepció d’NT Incoming i Jet2holidays a Calella. Foto Ajuntament de Calella

La Cúpula del Mar marxa de 
Santa Susanna abans d’hora

La reconquesta del turisme britànicMalgrat es mou pels nens 
amb càncer

L’Associació Cultural i Recreativa 
Pere Cot representarà novament 
el Music 2015 el proper 20 de se-
tembre al Teatre Clavé. La recap-
tació que s’aconsegueixi a la taqui-
lla anirà íntegrament destinada a 
benefici de l’Hospital infantil Sant 

Joan de Déu. L’obra, en la qual hi 
participen una vuitantena d’actors 
i actrius, ha estat un èxit de públic 
durant les representacions de Fes-
ta Major.
El preu és de 7 euros. yy

Durant el mes d’agost l’entitat Vi-
velles, Cultura i Entorn de Sant 
Genís ha organitzat dos tallers a la 
fresca de balls locals: el contrapàs, 
el patatuf i l’espolsada. El cicle per 

aprendre aquests balls es va clou-
re amb la festa del Contrapàs, amb 
un sopar popular i ballada popu-
lar amb la companyia musical de 
La Cobla Mínima. yy

breus societat

Teatre musical solidari a Tordera

El ball del contrapàs a Palafolls

L’Associació de Jubilats de Mal-
grat de Mar ha celebrat les seves 
festes a principis del mes de se-
tembre amb diverses activitats, 
que s’han allargat durant una set-
mana, en la qual s’ha pogut gau-

dir d’una xocolatada, sardanes, 
havaneres, tornejos de petanca i 
dòmino, entre altres. La d’aquest 
any ha estat la 33a edició de la 
Setmana Gran que s’ha celebrat a 
Malgrat. yy

La gent gran, protagonista a 
Malgrat de Mar

la xocolatada popular va ser un èxit. Foto Yoyo

participants a la festa del contrapàs. Foto Yoyo

Foto de grup el dia de la representació. Foto ACR pere Cot

saNta susaNNa

A finals de maig la gegant in-
fraestructura amb forma d’ig-
lú s’instal·lava al parc de les Fonts 
amb l’esperança de despertar l’in-
terès tant de turistes com de veïns 
de la població i rodalies. Sem-
bla que l’estructura innovadora 
de la carpa i l‘oferta cultural –els 
espectacles Super Circus i Olé!- no 

han estat prou convincents. 
Inicialment l’organització pre-

veia oferir shows diaris fins el 12 
d’octubre, a les acaballes de la tem-
porada turística, però finalment 
han hagut d’abaixar la persiana dos 
mesos abans del previst.

D’aquesta manera, a princi-
pis d’agost es van celebrar les úl-
times representacions d’Olé!, que 

es presentava com “probable-
ment l’espectacle de dansa espa-
nyola més complet del moment”, i 
Super Circus, una producció “per 
a submergir-se en el màgic món 
del circ de qualitat amb el presti-
giós pallasso Totti Alexis, acròba-
tes d’inversemblants proeses i fins 
a 20 artistes més”. yy

Moment de l’espectacle super Circus, en la seva presentació a santa susanna. Foto Yoyo

malGrat de mar

Les caminades, passejades i 
marxes populars són ja un clàssic 
a les agendes municipals de 
l’Alt Maresme, especialment les 
que tenen un rerefons solidari. 
A Malgrat de Mar l’associació 
esportiva Malgrat es Mou ha 
organitzat una nova edició de la 
caminada nocturna, que enguany 
ha recollit 1.455 €, gairebé el 
50 % més que la recaptació 
en l’anterior caminada. Els 
organitzadors han fet una 
valoració molt positiva, ja 
que s’han superat totes les 
expectatives, d’entrada per la 
gran afluència de participants 
inscrits, que ha fregat les 660 
persones, 158 més que l’any 
passat.

Tots els beneficis obtinguts 
a través de la inscripció a la 
caminada, al preu de 2 €, han 
estat destinats a la Fundació 
Joan Petit Nens amb Càncer, que 
dóna suport als infants afectats 
per aquesta malaltia i a les seves 
famílies. Ja fa tres anys que 
l’associació malgratenca posa el 
seu gra de sorra per la lluita contra 
el càncer infantil, amb activitats 
com la caminada nocturna que, 

amb un recorregut d’uns 10 
km aproximadament, va des de 
Malgrat fins a Pineda de Mar.

La fundació Amics Joan Petit 
Nens amb Càncer va néixer a 
Blanes a finals de 2004, amb la 
voluntat d’ajudar els nens malalts 
de càncer i les seves famílies. 
Prèviament, des del 2001 ja es 
fan activitats arran de la festa-
torneig Joan Petit Nens amb 
Càncer i la festa del contes de Sant 
Joan a partir del 2003. Aquesta 

institució té com a objectiu 
l’atenció als afectats directament i 
indirectament pel càncer infantil 
d’una banda, però també actua 
des de la vessant divulgativa per al 
coneixement d’aquesta malaltia. 
Per aconseguir-ho, organitzen 
diversos actes lúdico-esportius 
i culturals per donar a conèixer 
la malaltia, o tractant temes com 
la rehabilitació, les relacions 
familiars, l’arquitectura de les 
instal·lacions sanitàries, entre 
d’altres. yy

Es va entregar una bossa com a record als participants. Foto Yoyo
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Tardor d’estrenes al Teatre 
Clavé de Tordera

Programes formatius a Pineda, 
Calella i Canet de Mar

L’Arts d’Estiu de Pineda 
registra 9.000 espectadors

El Nits d’Estiu de Calella, de 
gom a gom

tordera

La programació estable 
per a la recta final del 2015 
inclourà dues estrenes dins el 
cicle familiar. D’una banda, 
l’espectacle Concertino (14 de 
novembre), producció del propi 
teatre que duran a terme els 
professors de la casa Tomocko 
Matsuoka, Andrea Peirón i Pablo 
Acosta que proposa apropar 
la sonoritat i les melodies del 
Barroc a un públic d’entre 1 i 4 
anys. La segona estrena també es 
tracta d’una producció pròpia, 
en aquest cas teatral, executada 
per la Companyia Hirondela 
Teatre. Oh, que bonic és Panamà! 
(17 d’octubre), basat en el llibre 
homònim de Janosch, explica la 
vida del petit Ós i el petit Tigre, 
que es veuen transformades per 
l’aparició d’una caixa provinent 
de Panamà amb aroma de 
bananes. Decidits, emprenen 
un viatge cap a la terra dels seus 
somnis acompanyats de la seva 
joguina, el tigre-ànec. A més a 
més, la programació manté la 
combinació d’espectacles en viu 
i cinema. El clown Marcel Gros 
aterrarà a escenaris torderencs 
amb La gran A...ventura (3 
d’octubre), que obrirà el cicle 
familiar.  

Un any més, el Teatre Clavé 
forma part d’El més petit de tots, 
el festival internacional d’arts 
escèniques per als més petits, que 
suma 11 edicions. En aquesta 
ocasió, la companyia de Bèlgica 
4Hoog visitarà Tordera amb un 
espectacle de dansa per a infants 
d’1 a 4 anys anomenat Wanikan 
(7 de novembre). Completen el 
cicle familiar la projecció de dos 
films: L’hivern i la primavera al 
regne d’Escampeta (31 d’octubre) 
i el clàssic de Disney El libro de la 
selva (28 de novembre).

Teatre amb majúscules 
Dos grans noms de 

l’escena teatral encapçalen la 
programació del Teatre Clavé 
per als mesos de setembre a 
desembre. El consagrat actor 
català Lluís Homar assumirà 
tots els personatges d’un dels 
textos dramàtics més coneguts 
del teatre català Terra baixa (8 
de novembre), d’Àngel Guimerà, 
en un dels plats estrella de 
la programació de tardor. 
Homar serà Manelic, Marta i 
Sebastià, narrant la descoberta 
de les passions humanes més 
turbulentes. Un altre nom 
mediàtic actuarà properament 
al Teatre Clavé: Quim Masferrer 

(Teatre de Guerrilla) amb el 
monòleg Temps (18 d’octubre), 
en què interpreta el paper d’un 
home a qui li han comunicat que 
li queden 90 minuts de vida.

El circ també té cabuda en 
la nova programació amb Pals 
de la companyia Cíclicus (20 de 
novembre), un espectacle en què 
una troupe de circ que ha perdut 
un dels seus membres cerca el 
lloc idoni on dipositar les seves 
cendres. “Pals” va es va estrenar 
al festival Grec de Barcelona 
aquest estiu, però prèviament, 
durant el procés de creació, va 
estar en residència al Teatre 
Clavé, entre d’altres espais.

En l’àmbit musical, la 
programació ressegueix diversos 
gèneres i estils: música flamenca 
amb el cantaor Víctor Palacios 
a Viejas costumbres (29 de 
novembre), un Concert de 
música acusmàtica a càrrec de 
Medín Peirón (ajornat sense 
data) i música del Renaixement 
i el Barroc al tradicional concert 
de Sant Esteve, enguany titulat 
Nadal barroc (26 de desembre).

Entrades a la venda
A banda de les entrades 

individuals, per aquesta 
programació s’ofereixen quatre 
tipus d’abonaments: abonament 
3 (tres espectacles per 35 €), 
abonament 5 (cinc espectacles 
per 55 €), abonament jove (per 
a joves d’entre 14 i 30 anys, tres 
espectacles per 25 €) i abonament 
familiar (tres espectacles del cicle 
familiar per 12 €).

La venda d’entrades 
i abonaments de la nova 
programació s’inicià l’1 de 
setembre tant a les taquilles del 
Teatre Clavé com al web www.
teatreclave.cat. yyQuim Masferrer encarna un home a qui queden 90 minuts de vida

piNeda de mar

Les xifres es posen aquest 
2015 del costat del Centre 
Cultural i Recreatiu de Pineda 
de Mar –òrgan artífex del festival 
multidisciplinar de referència 
comarcal– que ha hagut de penjar 
el cartell de “Sold Out” en cinc 
dels nou espectacles programats 
per als divendres d’estiu.

Tret d’alguns contratemps 
provocats majoritàriament per 
la meteorologia, el festival s’ha 
desenvolupat amb absoluta 
normalitat. Prop de 9.000 persones 

han passat per l’Espai Sant Jordi 
–i el Pavelló de Can Xaubet, el 
“pla B” de l’organització en dies 
de pluja– amb una valoració més 
que positiva per part del director 
artístic del festival, Xevi Gómez, 

que assegura que les xarxes socials 
són la millor eina que tenen per 
sondejar les opinions del públic, 
que al seu parer, és qui ha de fer-
ne una valoració. De fet el perfil 
de facebook del festival està farcit 
de missatges de felicitació cap als 
organitzadors. 

Gómez matisa: “També tenim 
el feedback directe, just després 
del concert; a qui li ha agradat, 
t’ho vol venir a dir, i si a algú no 
li ha agradat, també t’ho diu”. Tot 

i l’èxit de públic Gómez assegura 
que de moment no es plantegen 
un canvi d’ubicació cap a espais 
amb més aforament, al·legant 
que “ja és prou difícil omplir 
les poc més de mil localitats de 
l’Espai Sant Jordi”.

Arts d’Estiu 2016
Amb la satisfacció de la 

feina ben feta l’organització del 
festival ja té la vista posada en la 
programació de l’any vinent. De 
fet, a principis del mes de setembre 
van iniciar una campanya a través 
de les xarxes socials per preguntar 
als seus seguidors quin espectacle 
els agradaria veure l’any vinent. 
En l’escrit recorden que, tot i el 
creixement experimentat en els 
darrers cinc anys –moment en 
què es va decidir professionalitzar 
el festival– són “l’Espai Sant Jordi, 
no el Palau Sant Jordi”, demanant 
que les propostes que faci la 
ciutadania no siguin inaccessibles. 
De moment, queden descartades 
per l’Arts d’Estiu 2016 Spice 
Girls, U2, Lady Gaga o Katy 
Perry, però de ben segur que un 
any més s’aconseguirà configurar 
una programació amb segell de 
qualitat. yy

Ara Malikian va portar a escena el seu excèntric pagagnini. Foto Joan Caimel

«el festival s’acomiada amb 
un 90 % d’ocupació»

«Ha crescut el nombre de 
públic de fora de pineda»

calella

Unes 3.500 persones han 
passat durant els mesos de juliol 
i agost pel certamen cultural 
calellenc, que enguany ha fet fins a 
14 propostes diferents. El regidor 
de Cultura de l’Ajuntament de 
Calella, Xavier Arnijas, ha valorat 
positivament la incorporació de 
nous escenaris al festival, com 
ara el del Nou Espai Mercat –
sala polivalent concebuda per 
acollir exposicions, concerts, 
etc–. Arnijas ha posat l’èmfasi 
en la combinació d’artistes de 
renom –Mercè Sampietro, Gerard 
Quintana, David Carabén– amb 
el d’artistes més aviat locals o que 
s’estan començant a fer un lloc en el 
món de l’art. Pel regidor calellenc, 
hi ha una part del públic del NEC 

–el més fidel, en general– que té 
una “fe cega” en els programadors 
i adquireixen totes les entrades 
del festival, convençuts que la 
proposta tindrà qualitat –tot i 
matisar que això no assegura que 
l’espectacle agradi–. La pluja ha 
fet la guitza als organitzadors, que 

van haver d’anul·lar el concert del 
cantant de Mishima i traslladar 
el cinema a la platja, fet que va 
propiciar la manca de públic. Tot 
i això, en la resta d’espectacles 
–els de pagament– Arnijas ha 
assegurat que l’ocupació ha fregat 
el 100 %. yy

Mercè sampietro va homenatjar la figura d’Ovidi Montllor. Foto Tino Valduvieco

alt maresme

Els ajuntaments dels tres 
municipis han posat en marxa 
un programa formatiu per 
a empreses i emprenedors 
mancomunat. L’objectiu és 
millorar la formació de les 
empreses i emprenedors, la 
competitivitat empresarial, la 
qualitat dels productes i els 
serveis que s’ofereixen. El servei 
el presta cada municipi a través 
del seu Centre Local de Serveis 
a les Empreses, programant una 
sèrie de sessions per al tercer i 

quart trimestre d’aquest any. 
En el cas de Pineda, es farà un 
curs de creació d’empreses, 
a finals de setembre i 
començament d’octubre. El 
mes d’octubre també es faran 
tallers sobre els tràmits per 
la creació d’una empresa, o 
la planificació econòmico i 
financera. Al novembre es faran 
tallers sobre la metodologia 
Cangas pel disseny d’un 
negoci, entre d’altres tallers. 
En el cas de Calella, es farà 
un seminari amb el títol: 

“Vull vendre per internet, 
però, per on començo?” i el 
20 d’octubre se’n farà un altre 
sobre “El millor emplaçament 
per ubicar el meu negoci”. 
A Canet de Mar es faran tallers 
i cursos sobre l’ús del vídeo 
per promocionar un negoci, 
les finances i control del 
negoci i les claus per repensar 
l’empresa. Aquest projecte 
mancomunat entre els tres 
municipis alt maresmencs 
compta amb el suport de la 
Diputació. yy
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malGrat de mar

Agents de la Policia de la 
Generalitat - Mossos d’Esquadra 
de la Unitat d’Investigació 
d’Arenys de Mar van detenir  el 
passat 26 d’agost un home de 
47 anys, originari de l’Europa 
de l’est i veí de Pineda de Mar, 
com a presumpte autor de dos 
robatoris amb força a domicilis 
de la localitat de Malgrat. La 
investigació es va iniciar el 
dia 11 d’agost quan es va tenir 
coneixement que un home havia 
comès dos robatoris a domicilis 
de la localitat. El primer no es 
va poder consumar perquè el 
presumpte autor va fugir corrents 
del lloc en veure’s sorprès per 
uns veïns després de manipular i 
inutilitzar el pany de la porta.

Pel que fa al segon robatori, 
el presumpte autor va accedir 
en un habitatge mentre la 
propietària estava a l’interior i en 

va sostreure les claus sense que 
se n’adonés. Més tard l’home va 
tornar al domicili i va fer servir 
les claus sostretes per accedir-hi 
però tampoc va aconseguir el seu 
propòsit i va fugir corrents quan 
la propietària del domicili el va 
descobrir.

Dies més tard es va localitzar 
el presumpte autor, que en el 
moment de la detenció portava al 
damunt un maletí amb tot tipus 
d’eines i estris que s’utilitzen per 
cometre robatoris. Així mateix 
el detingut portava un seguit 

d’objectes que podien haver estat 
sostrets en d’altres fets, motiu 
pel qual la investigació continua 
oberta, ja que no es descarta 
que se li puguin imputar més 
robatoris.

L’home, al qual ja li constaven 
diversos antecedents policials 
per fets similars, va passar a 
disposició del jutjat de guàrdia 
d’Arenys de Mar el passat 28 
d’agost, el qual va decretar el seu 
ingrés a presó. El detingut feia 
servir dues identitats diferents, 
una txeca i una altra georgiana. yy

Tecnologia per atiar el teixit 
comercial de Tordera

Narcís Vila, premi fotogràfic 
a Blanes

Detingut per dos robatoris a 
Malgrat de Mar

tordera

La fotografia del torderenc, 
titulada “Ball, dones, gegant” ha 
estat guardonada en la categoria 
d’activitats de la Festa Major de 
Blanes. Les fotografies finalistes 
en aquesta categoria van ser les 
del blanenc Josep Recio i Joan 
Membrives, de Palafolls, qui 
precisament va ser guardonat 
amb el primer premi de la 
categoria de Correfocs amb la 
imatge “Bufadors a l’església”. 
La categoria més concorreguda 
–amb una setantena d’obres 
presentades– ha estat la de Focs 
d’Artifici, que ha premiat el treball 
del blanenc Jordi Masbernat. En 
totes tres categories el primer 
premi està dotat amb 150 €, 
mentre que els dos treballs 
finalistes es guardonen amb 75 
€ cadascun d’ells. En aquesta 21a 
edició, el concurs ha comptat 
amb la participació d’un total de 
30 autors, que han presentat 108 
treballs, dos autors i sis treballs 
més que en l’anterior edició. 
D’aquest total, quatre obres van 
haver de ser desqualificades 
perquè no s’ajustaven a la 
normativa.

Seguint la tradició d’anteriors 
edicions, l’Associació Fotogràfica 

i Cinematogràfica de Blanes 
(AFIC) va organitzar durant 
el Concurs de Focs d’Artifici 
dues trobades amb aficionats 
a la fotografia per donar-los 
consells i trucs per treure millor 
rendiment a les càmeres. Una 
d’elles es va fer coincidint amb el 
dia del correfoc, i va incloure els 
consells del fotògraf de l’AFIC, 
Josep Maria Ciurana, qui va 

explicar la tècnica per capturar 
les espectaculars imatges que 
l’han fet tan admirat.

L’acte d’entrega de premis es 
va tancar amb un petit refrigeri 
a base de pastes i cava. Les 
fotografies guanyadores del 
primer premi i finalistes, així 
com una selecció de les obres 
presentades a concurs, han estat 
exposades a la Casa Saladrigas. yy

«s’ha presentat més d’un 
centenar de fotografies»

«enguany s’ha creat 
la nova categoria de 

correfocs»

«es van requisar un 
trepant, tornavisos, 

plàstics rígids i rossinyols»

primer premi de la categoria Festa Major. Foto Narcís Vila

El centre del poble concentra la majoria de locals buits. Foto Yoyo

cultura

tordera

Ja fa temps que se sent parlar 
de la mort del petit comerç, de 
“les botigues de tota la vida”, 
com a conseqüència directa 
de l’arribada de supermercats 
i grans superfícies que, amb 
preus més competitius i una 
oferta més àmplia, obliguen als 
comerciants a abaixar la persiana. 
La regidoria de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament de 
Tordera fa uns mesos que té en 
marxa el pla “Instal·la’t al Centre”, 
que té per objectiu incentivar 
el desenvolupament comercial, 
motivar i donar suport a la creació 
i obertura de nous comerços i 
facilitar l’accés al mercat dels locals 
comercials buits. Recentment s’ha 
fet un nou pas dins el calendari 
d’actuacions que preveu aquest 
pla, i és la posada en marxa d’una 

aplicació tecnològica que facilita 
la cerca de locals buits al municipi 

per a la creació de nous negocis.
Aquesta aplicació, a banda de 

geolocalitzar el local, també permet 
conèixer les característiques, el 
preu de la venda o el lloguer, 
fotografies, i el telèfon de contacte 
amb el propietari o immobiliària 
corresponent, tot i que per ara, 
només una vintena dels espais 
anunciats disposen d’aquestes 
informacions en la seva totalitat. 
L’aplicació de consulta de locals 
buits es complementa, a més, amb 
una segona aplicació que permet 
conèixer l’àrea comercial propera 
al local que es consulta així com 
l’activitat que se’n deriva per 
poder escollir el lloc més idoni per 
a la creació de nous negocis.

El Pla Instal·la’t al Centre 
s’adreça especialment a les 
persones emprenedores que 
vulguin conèixer l’oferta comercial 
i la disponibilitat de locals. 
També se’n poden beneficiar els 
propietaris i immobiliàries que 
poden identificar els seus locals i 
gaudir de promoció gratuïta.

El Pla Instal·lat, finalment, 
compta amb l’assessorament, 

informació i acompanyament 
tècnic de l’establiment fins a 
la consolidació del negoci a 
través de l’Àrea de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament de 
Tordera. Tota persona titular d’un 
local comercial interessada a fer 
publicitat de la disponibilitat i 
característiques del seu local en 
aquest web poden sol·licitar-ho 
presentant un model d’instància 
específica per a tal efecte al 
consistori municipal.

Municipis com Calella ja fa 
temps que han posat en marxa 
iniciatives similars. A la pàgina 
web de l’ajuntament calellenc hi 
ha un apartat que, sota el nom 
“Cens de locals buits”, permet 
consultar la disponibilitat 
d’espais comercials de compra 
o lloguer tot especificant-hi les 
mides, el preu i l’estat en què es 
troba l’edifici. yy

«Ja hi ha una cinquantena 
de locals registrats»

«també es pot consultar 
l’oferta comercial propera 

als locals buits»

Material requisat. Foto Mossos d’Esquadra

Segueix la moda de les fires 
alternatives, i durant el mes 
d’agost Pineda de Mar ha 
estrenat la seva, organitzada 
per la Cooperativa El Pinyó. El 
recinte de la plaça de les Mèlies 
va oferir als visitants un assortit 

de les novetats amb un nou 
enfocament a diferents cures 
quotidianes de bellesa, salut 
i hàbits alimentaris, amb la 
voluntat de repetir l’experiència 
l’any vinent portant novament 
les últimes novetats. yy

Els guanyadors de la primera 
edició del certamen, organitzat 
per Sonti Group, van ser d’una 
banda Chechi, el més ben 
valorat pel jurat, i de l’altra, 
Manu, “El Gamba”, que es va 

endur el premi popular, valorat 
en 250 €. Van participar-hi vuit 
humoristes, alguns d’ells del 
mateix municipi torderenc. yy

Fira alternativa de Pineda

Concurs de Monòlegs Vila de 
Tordera

L’ex Deep Purple encapça-
la el festival calellenc amb 
la companyia del guitarris-
ta Doug Aldrich –fins fa poc 
a Whitesnake–, que l’acom-
panya en la gira. El que farà 
a la ciutat maresmenca serà 

l’únic concert a Catalunya, 
tot i que actuarà a Madrid i 
Bilbao en la mateixa gira. Les 
entrades per al festival –que 
tindrà set actuacions més– ja 
són a la venda a través d’in-
ternet. yy

Glenn Hughes, cap de cartell del 
Rockfest

Glenn Hughes

Un dels concursants. Foto Yoyo

Taller de demostració a la Fira. foto Yoyo
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L’anunci d’eleccions autonòmiques 
del 27 de setembre va obligar el 
consistori calellenc a avançar els 
actes de Festa Major. Aquest ball 
de dates, que fa que la Festa Major 
coincideixi amb la Fira de Calella 
i l’Alt Maresme, no és la única 
novetat. L’alcaldessa de la ciutat, 
Montserrat Candini, ha destacat 
que, com en altres municipis, s’ha 
fet una samarreta amb la imatge 
gràfica d’aquest any. Es ven al 
preu de 3 € i es podrà comprar a 
barraques, a la taquilla del concert 
de l’orquestra Selvatana i al Museu 
Arxiu Municipal. El benefici 
de la seva venda anirà destinat 
íntegrament als Voluntaris i Amics 
de l’Hospital. El tinent d’alcaldia 
Xavier Arnijas, responsable de 
l’Àrea de Cultura ha explicat 
que la gran riquesa associativa 
de Calella, fa que l’estructura 
festiva de la Festa Major es basi 
en potenciar les activitats de les 
pròpies entitats, algunes d’elles 
amb un llarg recorregut.

Aposta ferma a Barraques
La música tindrà un pes 

important a la Festa Major de 

la Minerva d’aquest mes de 
setembre. Des del consistori 
aposten per una programació 
potent als concerts joves, a 
Barraques, combinant grups 
emergents amb prometedores 
carreres, amb d’altres ja 
perfectament consolidats dins el 
panorama musical català. Així, els 
concerts començaran divendres 
18 amb la música dels Apache i 
el grup Tremendos. Dissabte, es 
donarà el protagonisme a Bon 
Vent, grup originari de Canet de 
Mar que enguany ha estat finalista 
al concurs de maquetes Sona9. 
També hi actuaran els Obeses, 
conjunt de pop-rock en català 
autors de la melodia de Nadal de 
TV3 l’any 2013 “Regala petons” i 
Els Catarres, que aquest 2015 han 
estrenat el seu nou CD “Big Bang”. 
Després de prendre’s un descans 
de diumenge a dilluns, l’activitat es 
reprendrà dimarts, 22 amb el grup 
de versions Hotel Cochambre i la 
proposta musical i audiovisual de 
Freaky Electronics!, un clàssic de 
la Festa Major de Calella liderada 
pels calellencs Christian Negre, 
David Domingo, Alfred Lieury i 
Héctor Jensen.

Pregó sardanístic
L’Agrupació Sardanista de 

Calella serà l’encarregada de 

donar el tret de sortida a la Festa 
Major amb un pregó que girarà 
al voltant de la pròpia ciutat, 
que enguany ostenta el títol 
de Capital de la Sardana 2015 
i que estarà personificat en les 
filles de Josep Riera, president 
de l’Agrupació que va morir el 
mes de juliol. A banda d’aquest 
gest commemoratiu, alhora de 
la figura de Riera, dels 65 anys 
de l’Agrupació, dels 88 de l’Aplec 
Pairal, també n’hi haurà un 
d’infantil. Enguany se n’encarrega 
l’Escola Pia, i servirà com a 
inauguració del nou gegantó de 
la colla calellenca que porta per 
nom El Nan del Flabiol.

El pregó infantil estarà 
protagonitzat per un nen calellenc 
que explicarà a un turista algunes 
de les vàlues del municipi, 
passant per elements com la 
platja, els esports, els castellers, 
els geganters i la sardana. Els 
geganters, castellers i membres 
de l’Agrupament Escolta del 
Montnegre també participaran 
d’aquesta trobada. yy

CalElla ESTà dE FESTa MajoR

L’Alt Maresme s’implica amb els refugiats sirians

«es donarà la recaptació 
de les samarretes a 

l’associació d’amics i 
Voluntaris de l’Hospital»

«les filles de Josep riera 
faran el pregó inaugural 

de festes»

alt maresme

PINEDA DE MAR
Pineda, municipi que es 

defineix a si mateix com solidari, 
obert, d’acollida i implicat en la 
defensa dels Drets Humans, ha 
celebrat els moviments ciutadans 
que han començat a donar 
resposta a la problemàtica, davant 
la “decebedora actitud” de la 
comunitat internacional. Amb 
tot això el govern municipal ha 
volgut expressar el seu suport a la 
població afectada pel conflicte a 
Síria, alhora que s’ha compromès 
a impulsar i participar activament 
en les iniciatives que sorgeixin 
–tant des de la societat civil com 
de les institucions– per tal de 
minimitzar l’impacte d’aquesta 
tragèdia humanitària. Es preveu 
aprovar una moció on s’insta 
els governs de la Unió Europea 
i al de l’Estat Espanyol a “actuar 
de manera immediata per 
donar resposta a les necessitats 
humanitàries de les persones que 

viuen aquesta tragèdia” i a tenir 
“una posició oberta en defensa 
dels drets de les persones que 
pateixen els efectes d’una situació 
cruel i injusta.”

MALGRAT DE MAR
A Malgrat els primers 

moviments respecte aquest tema els 
ha fet l’Associació Justícia i Pau, que 
va convocar una reunió d’urgència 
al Centre Cultural per tal d’abordar 
la problemàtica dels refugiats. 

Aquesta convocatòria, oberta 
a tota la ciutadania i a tot tipus 
d’associacions i col·lectius (veïnals, 
culturals, esportius, polítics...), 
tenia com a objectiu posar en 
comú possibles iniciatives que, 
des del poble, es poden realitzar 
davant d’aquesta situació de crisi 
humanitària. El grup municipal 
d’ERC també ha publicat un 
comunicat en què demanen 
al govern municipal treballar 
conjuntament per crear mecanismes 
i oferir solucions al problema.

CALELLA
La ciutat també s’ha ofert per 

acollir refugiats sirians, expressant 
la voluntat d’adherir-se a la xarxa 
de ciutats refugi. En declaracions 
a l’emissora local, l’alcaldessa, 
Montserrat Candini, ha recordat 
que Calella als anys 90 ja va ser 
acollidora de refugiats de guerra i 
ha destacat la sensibilitat social de 
la ciutadania davant de conflictes 
com el de Síria. Candini: “Primer 
per consciència social, segon per 
sensibilitat humana i tercer perquè 
hem tingut experiències en altres 
èpoques. I per tant, de la mateixa 
manera que diem que el nostre 
món és el món, el nostre món és 
a partir de les necessitats de molta 
gent que passa circumstàncies i 
moments molt difícils. Farem tot 
el possible perquè tan aviat quan 
ens diguin la quantitat que ens 
correspon, tots els instruments 
necessaris perquè se sentin no 
únicament acollits, sinó molt ben 
acollits”.

TORDERA
El govern municipal presentarà 

al proper Ple Ordinari de 
setembre una moció de suport a 
la creació i adhesió del municipi 
de Tordera a la Xarxa de Ciutats i 
Pobles Refugi per acollir aquelles 
persones que travessen Europa 

fugint dels conflictes armats als 
seus països d’origen. El text de 
la moció que s’està redactant es 
treballarà conjuntament amb la 
resta de formacions polítiques que 
conformen el plenari amb l’objectiu 
d’assolir el màxim consens en la 
resolució de la moció. yy

Una trentena de persones -entre elles alguns polítics locals- van assistir a la reunió. Foto Yoyo

Els Maduixots de l’Alt Maresme, l’any passat a Calella. Foto Tino Valduvieco

tordera

Normalitat absoluta durant el 
primer dia de classes al flamant 
Institut de Tordera, que és el 
nom amb què han batejat les 
noves instal·lacions educatives 
municipals. El centre té per aquest 
curs 60 alumnes inscrits, la majoria 
d’ells provinents de l’escola pública 
Serra de Miralles –d’on enguany ha 
sortit la primera remesa d’alumnes 
que han finalitzat la primària-, 
però també n’hi ha de la resta de 
centres educatius, locals i d’altres 
municipis. L’equip docent està 
format per sis persones, que 
encapçala la directora del centre, 
Rosa Clar. La intenció és dividir en 
tres els dos grups classe que tenen 
adjudicats, amb un tutor per cada 
grup de 20 alumnes.

L’edifici té dues plantes: la 
inferior, on hi ha la biblioteca i els 
espais administratius; i la superior, 
hi ha distribuïdes 8 aules. Durant 
aquest estiu s’ha alleugerat els 
treballs de construcció, per tal que 
el 14 de setembre el curs pogués 
començar amb normalitat.

A la comarca del Maresme han 
començat el curs 70.313 alumnes, 
una xifra molt similar a la de 
l’any anterior: 13.536 a Infantil, 
29.627 a Primària, 18.330 faran 
ESO i 3.857 Batxillerat. Als cicles 
formatius hi haurà 4.661 alumnes 
i 302 són d’educació especial. Pel 
que fa a nous equipaments a la 
comarca, destaca la creació de la 
nova escola Jaume Llull, fruit de 
la fusió de les escoles Labandària 
i Sant Andreu de Llavaneres; així 
com l’obertura d’un altre nou 
institut, en aquest cas a Sant Pol 
de Mar.

Aniversari de l’Institut 
Coromines 

L’institut pinedenc celebra 
aquest curs el seu 20è aniversari 
i ho faran amb més alumnes 
inscrits. Ensenyament els ha 
atorgat una nova línia de primer 
d’ESO. També han incrementat 
els recursos destinats a la 
unitat dedicada a l’alumnat 
amb necessitats educatives 

especials, que compta amb 
una quinzena d’alumnes. El 
centre també recupera l’aula 
d’acollida, destinada a alumnes 
que provenen d’altres sistemes 
educatius per tal de reforçar 
el coneixement de les llengües 
autòctones i oferir a l’alumnat 
una orientació formativa i 
professional.

El curs més nombrós
Més d’1.560.000 alumnes han 

encetat el curs escolar 2015-2016. 
És el curs més nombrós de la 
història i per això, els centres han 
incorporat 790 docents més a les 
aules i fins a 1.180 professionals 
més a tots els centres, tenint en 
compte els reforços destinats 
bàsicament als alumnes amb 
necessitats educatives especials. 

Les beques menjador, amb dotació 
per tothom qui compleixi requisits 
i l’ampliació a les llars d’infants, el 
nou àpat que s’oferirà de manera 
pilot a Secundària, la formació per 
a docents i el nou registre acadèmic 
que impulsa el Departament són 
les principals novetats del curs 
que comença amb una escola més 
complint el 25 % d’hores en castellà 
imposat pel TSJC. yy

Tordera estrena institut de secundària

Alumnes torderencs esperant l’obertura de portes del nou institut. Foto Yoyo
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aCTES dE FESTa MajoR aCTES FIRa alT MaRESME
divendres 18 de setembre
kDes de primera hora del matí, visita i 
actuació de Landry El Rumbero (artista 
resident a la 35a Fira de Calella i l’Alt 
Maresme) a les escoles bressol de Calella. 
Centres participants: Llar d’infants municipal 
El Carrilet, Mafalda i Children’s House. 
k10 h, a la zona de la Ludoteca Espai de 
Joc, activitats i espectacles per a escoles.
k11 h, al passeig de Manuel Puigvert, 
obertura al públic de la 35a Fira de Calella 
i l’Alt Maresme. 
k12 h, a la tarimeta de tallers del 
Monogràfic, taller infantil ‘Jocs 
tradicionals’ a càrrec de Tanit Difusió – 
vinculat a La Calella dels pagesos.
k13 h, inauguració de la 35a Fira 
de Calella i l’Alt Maresme a càrrec de 
l’alcaldessa de Calella, Montserrat Candini 
i Puig, i de Felip Puig i Godes, conseller 
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya. Hissada de la senyera, rumba de 
benvinguda a càrrec de Landry El Rumbero 
i parlament d’autoritats.
k13.30 h, a la tarimeta de tallers del 
Monogràfic, taller ‘Robòtica a la Calella 
marinera’, a càrrec de Clau TIC.
k18 h, a la zona de la Ludoteca Espai de 
Joc, jocs intergeneracionals ‘Juguem 
grans, petits, mitjans i menuts’.
k18.30 h, a la tarimeta de tallers del 
Monogràfic, taller infantil ‘Anem a l’hort 
amb en Patufet!’ a càrrec de Tanit Difusió – 
vinculat a La Calella dels pagesos. 
k18.30 h, a l’escenari central de la Fira, 
actuació de l’esbart Ballets de Catalunya 
i del seu conjunt de música en directe, De 
Soca-rel: balls i músiques tradicionals – 
vinculat a La Calella de principis del segle XX. 

k19.30 h, a la tarimeta i l’estand de tallers 
del Monogràfic, taller de rumba per a 
adults a càrrec de Landry El Rumbero 
(Places limitades: es recomana inscriure’s al 
taller de manera prèvia visitant l’estand de 
Landry El Rumbero).
k20 h, a la tarimeta de tallers del 
Monogràfic, taller ‘Robòtica a la Calella 
marinera’, a càrrec de Clau TIC.
k21.30 h, a l’escenari central de la Fira, Nit 

Marinera: actuació del grup d’havaneres 
‘Les Anxovetes’. Les Anxovetes és un 
grup d’havaneres nascut l’estiu del 2013 
a Girona. Cantat íntegrament en femení, 
aquest grup d’havaneres està format per 
l’anxoveta Marta Pérez (veu aguda/mitja), 
l’anxoveta Montse Ferrermoner (veu 
aguda/mitja) i l’anxoveta Tona Gafarot (veu 
greu). Les acompanyen el guitarrista Xicu 
Rovira i el tècnic de so Salva Gallego, els 
seitons del grup.
k22.45 h, a l’escenari central de la Fira, 
Nit Marinera: concert a càrrec de Rusó 
Sala (guitarra i veu) i Caterinangela Fadda 
(guitarra).
kA partir de les 21 h, a la carpa de l’AVAH 
i per gentilesa d’Anxoves Nassari, es faran 
degustacions d’anxoves (Donatiu: 1 €). 
kA partir de les 22.15 h, en col.laboració 
amb el grup Pa, Vi i Moltó, se servirà cremat 
per a tots els assistents.

dissabte 19 de setembre
k11 h, al passeig de Manuel Puigvert, 
concentració i cercavila pels carrers de 
Calella a càrrec de l’associació Agrupació 
Estimem el 600 i Motor Antic Figueres – 
vinculat a La Calella dels primers anys 50.
k11.30 h, a la zona de la Ludoteca Espai 
de Joc, tallers en família ‘Decopatch - Avi, 
àvia: fem la nostra caixa de tresors?’. A càrrec 
d’Olga Barrera. Inclou material (Es recomana 
inscripció prèvia: infant amb acompanyant).
k11.30 h, a la tarimeta i l’estand de tallers 
del Monogràfic, taller infantil de rumba 
a càrrec de Landry El Rumbero (Places 
limitades: es recomana inscriure’s al taller 
de manera prèvia visitant l’estand de 
Landry El Rumbero). 
k12 h, a la tarimeta de tallers del 
Monogràfic, taller infantil ‘Jocs 
tradicionals’ a càrrec de Tanit Difusió - 
vinculat a La Calella dels pagesos. 
k12.30 h, a la carpa de show cooking de 
l’espai central de la Fira, taller per a adults 
‘La cuina del peix’– vinculat a La Calella dels 
pescadors.
k13 h, a la tarimeta de tallers del 
Monogràfic, taller ‘Robòtica a la Calella 
marinera’, a càrrec de Clau TIC.
k13 h, a la zona central de la Fira, taller 
introductori a càrrec dels Maduixots - 
Castellers de l’Alt Maresme.
k13 h, a la tarimeta i l’estand de tallers 
del Monogràfic, taller de rumba per a 
adults a càrrec de Landry El Rumbero 
(Places limitades: es recomana inscriure’s al 
taller de manera prèvia visitant l’estand de 
Landry El Rumbero).
k13.30 h, a l’escenari central de la Fira, 

actuació a càrrec de la companyia Planeta 
Impro, conjunt teatral resident a la 35a Fira 
de Calella i l’Alt Maresme: ‘I tu què en saps, de 
Calella?’. En col·laboració amb Fira Tàrrega.
k14 h, a l’estand de l’Associació de 
Comerciants de Calella Centre Comercial, 
sorteig de 2.000,00 € en vals de compra 
de la campanya ‘Turisme de Fantasia’.
k18 h, a la tarimeta de tallers del 
Monogràfic, taller infantil ‘Anem a l’hort 
amb en Patufet!’ a càrrec de Tanit Difusió – 
vinculat a La Calella dels pagesos.
k18.30 h, a la carpa de show cooking de 
l’espai central de la Fira, taller infantil 
‘Petits xefs a l’Espai del Peix’– vinculat a La 
Calella dels pescadors. 
k19 h, a la zona de la Ludoteca Espai de 
Joc, espectacle ‘Una tarda màgica’, a càrrec 
del Mag Deivid.
k19.30 h, a l’escenari del recinte firal, 
actuació del cantaor Pere Martínez, en 
col·laboració amb el Taller de Músics. Amb: 
PERE MARTÍNEZ · veu
RUBÉN FLORES · guitarra
MARTÍN MELÉNDEZ · violoncel
XOAN SÁNCHEZ · percussió
VIOLETA BARRIO · ball
k19.30 h, a la tarimeta de tallers del 
Monogràfic, taller ‘Robòtica a la Calella 
marinera’, a càrrec de Clau TIC.
kA partir de les 21 h i fins les 23.30 h, Nit 
‘ye-ye’ amb música i imatges de la Calella 
dels anys 50, 60 i 70. Amb: Jordi Heras, DJ 
i els actors i ballarins de Planeta Impro. A 
partir de les 21 h, a les carpes de l’AVAH, 
de Ca l’Isard i de la Quadra se serviran 
sopars i còctels de l’època. Us convidem a 
participar-hi, revivint l’esperit dels seixanta i 
fins i tot... Vestint com es feia en un autèntic 
guateque!

diumenge 20 de setembre
k12 h, a la tarimeta de tallers del 
Monogràfic, taller infantil ‘Artesans 
cistellers!’ a càrrec de Tanit Difusió – vinculat 
a La Calella dels pagesos.
k12.30 h, a la tarimeta de tallers del 
Monogràfic, taller de nusos – vinculat a La 
Calella dels pescadors. 
k12.30 h, a la carpa de show cooking de 
l’espai central de la Fira, taller per a adults 
‘La cuina del peix’ – vinculat a La Calella dels 
pescadors. 
k13 h, a la zona de la Ludoteca Espai 
de Joc, espectacle ‘Animació i màgia en 
família’, a càrrec del Mag Deivid.
k13 h, a la tarimeta de tallers del 
Monogràfic, taller ‘Robòtica a la Calella 
marinera’, a càrrec de Clau TIC. 
k13.30 h, a l’escenari del recinte firal, 

actuació de Landry El Rumbero Quintet.
DANI LANDRY Cantant i animador
DAVID TORRAS Guitarra
DANI CARBONELL Vents, percussió
SICUS CARBONELL Guitarra i veus
FRANCISCO BATISTA Percussió
k17.30 h, a la carpa de show cooking de 
l’espai central de la Fira, taller infantil 
‘Petits xefs a l’Espai del Peix’ – vinculat a La 
Calella dels pescadors. 
k18 h, davant de l’estand dels Maduixots 
- Castellers de l’Alt Maresme, taller de 
castells per a la mainada.
k18 h, a l’estand de Foto-Film Calella, 
lliurament de premis del Trofeu Rafel 
Carpinell de fotografia.
k18 h, a la zona de la Ludoteca Espai de 
Joc, espectacle i animació ‘TxikriK’, a càrrec 
de Ricard Villegas.
k18.30 h, a la tarimeta de tallers del 
Monogràfic, taller infantil ‘Artesans 
cistellers!’ a càrrec de Tanit Difusió - vinculat 
a La Calella dels pagesos.
k19.30 h, a la tarimeta de tallers del 
Monogràfic, taller ‘Robòtica a la Calella 
marinera’, a càrrec de Clau TIC.
k20 h, a l’estand de l’Associació de 
Comerciants de Calella Centre Comercial, 
sorteig del joc de les preguntes i 
lliurament de premis de la campanya 
‘Turisme de Fantasia’. 
k20 h, a l’escenari central de la Fira, Vespre/
nit de rumba: actuació de la Troba Kung-Fú.
La Troba Kung-Fú, el grup creat per 
Joan Garriga després de la dissolució de 
Dusminguet, és un autèntic referent a 
casa nostra. La seva Rúmbia-Vallesana ha 
popularitzat sons i melodies que beuen de la 
tradició i les ha associat indefectiblement a 
la festa. La seva actuació clourà de la millor 
manera possible la 35a Fira de Calella i l’Alt 
Maresme: tothom a ballar! 

durant tots els dies de fira
kA l’espai central de la Fira, tastos 
gastronòmics a càrrec de la Quadra i Ca 
l’Isard (espai tematitzat).  
kRecreació d’un bar turístic de l’època, 
en el context expositiu ‘Servei i capacitat 
d’iniciativa. Recull d’establiments a Calella: 
1950-2003’.  
kA l’espai de La Calella dels pescadors, 
activitat lúdica ‘Dia de pesca’.
kA l’espai de La Calella tèxtil, demostració 
de l’art de teixir i brodar a càrrec de 
diversos artesans tèxtils i puntaires.
kA la carpa del Cafè de la Fira, degustació 
de cafès a càrrec del calellenc Xavier 
Boschmonart. La recaptació es destinarà 
a l’esportista John Galindo, en col·laboració 
amb la Fundació Miquel Valls.
kDurant tot el dia, al llarg del recinte, 
actuacions de la companyia Planeta Impro, 
conjunt teatral resident a la 35a Fira de Calella 
i l’Alt Maresme.
kA la carpa de l’Associació de Voluntaris 
i Amics de l’Hospital de Calella, vermut 
solidari. 
kA la zona Lleurespai, dedicada a l’oci dels 
més petits, hi haurà activitats de jocs i 
tallers a càrrec de les entitats següents: 
Club Tennis Calella, Ludoteca, Club 
d’Atletisme Calella i Escola d’Handbol de la 
Unió Esportiva Handbol Calella.
kA l’estand del Museu-Arxiu Municipal de 
Calella Josep Maria Codina i Bagué, i durant tots 
els dies de la Fira, XVIIè Concurs ‘Endevina on 
era…’. El concursant ha d’endevinar el lloc de 
les fotografies que s’hi exposen. 

Per conèixer el detall de totes les 
activitats del Monogràfic, consulteu el 
web www.firadecalella.cat o adreceu-
vos al Punt d’Informació de la Fira.
Imatges cedides per Tino Valduvieco

divendres, 18 de setembre
k18.30 h, a la plaça de l’Ajuntament, 
pregó infantil de Festa Major a 
càrrec dels alumnes de l’Escola Pia. 
Tot seguit, inauguració del gegantó El 
Nan del Flabiol. Presència i ball dels 
Gegantons de la Colla de Geganters 
i Grallers de Calella. Xocolatada 
popular a càrrec de l’Agrupament 
Escolta Montnegre.
k21 h, des del balcó de l’Ajuntament, 
pregó de Festa Major a càrrec de 
l’Agrupació Sardanista amb motiu de 
Calella, Capital de la Sardana 2015, 
amb un brindis popular per a tots els 
calellencs i calellenques. Interpretació 
del Ball de la Llopa i del Ballet dels 
gegants de la ciutat de Calella, a càrrec 
dels Geganters i Grallers de Calella.
k22.30 h, a la Fàbrica Llobet-Guri, 24è 
Festival de Jazz i Blues a Calella, 
amb Terrassa New Orleans Jazz Band i 
Amadeu Casas Quartet. Coordinat per 
Joan Josep Ribas (Txespi). Entrada: 
5€. Venda anticipada a partir del 5 de 
setembre al Museu Arxiu, de dimarts 
a dissabte de 18 a 21 h; diumenges i 
festius d‘11 a 14 h. I dues hores abans 
de l’espectacle, a la taquilla.
k00.00 h, a l’envelat, Barraques 
amb l’actuació dels grups: Apache i 
Tremendos. Entrada gratuïta.

dissabte, 19 de setembre
k09 h, al pavelló municipal d’esports 
Parc Dalmau, inici de les 12 Hores 
d’Handbol. Organitzat pel Club 
Balonmano Calella.

k11 h, a la plaça de l’Església, Taller 
d’Estels, organitzat pel grup Pa, Vi i 
Moltó i el Club Aeromodelisme.
k16 h, a la platja, davant del 
monument a la Sardana, 39a Volada 
d’Estels, organitzat pel Grup Pa, 
Vi i Moltó i el Club Aeromodelisme 
Calella.
k16 h, a la plaça de Vicenç Ferrer, inici 
de la 13a Gimcana de Festa Major. 
Recorregut per diferents places de 
Calella amb un total de nou proves. 
Finalització amb piscolabis a les 
19.30h a la plaça de Vicenç Ferrer. 
Premis per a tots els participants. 
Grups de 4-5 persones d’entre 8 i 
16 anys. Informació i inscripcions: 
625583495 (places limitades). 
Organitzat per Creu Roja Joventut Alt 
Maresme.
k17.30 h, Cercavila dels Castellers 
de l’Alt Maresme, Maduixots, des de 
la plaça de Jeroni Martorell, Costa i 
Fornaguera, Església, Bisbe Sivilla fins 
a la plaça de l’Ajuntament. 
k18 h, a la plaça de l’Ajuntament, 
diada castellera amb l’actuació 
dels Minyons de Terrassa, els Xics 
de Granollers i els Castellers de l’Alt 
Maresme, Maduixots. Inauguració de 
dues plaques commemoratives.
k19.30 h, a la plaça de l’Església, 
comiat del Pubillatge 2014 i 
proclamació dels representants 
del Pubillatge de Calella 2015. 
Organitzat per l’Associació Pubillatge 
de Calella. En cas de pluja es farà a la 
Fàbrica Llobet-Guri.

k22 h, a plaça de Lluís Gallart, 
correfoc a càrrec dels Udols de 
Foc Diables de Calella amb la 
participació, com a convidats de la 
Colla Diablesfolls de Palafolls, la colla 
de malabars dels diables de Tordera 
i la colla de diables Peluts de Foc de 
Cabrils. Itinerari: plaça de Lluís Gallart, 
Àngel Guimerà, Jovara, Escoles Pies, 
fins a la plaça de l’Ajuntament. 
k00.00 h, a l’envelat, Barraques amb 
l’actuació dels grups: Els Catarres, 
Obeses i Bon Vent. Entrada gratuïta.

diumenge, 20 de setembre
k09.30 h, al carrer de l’Església 
(Cervantes - Balmes), plantada de 
gegants participants a la 33a 
Trobada de Gegants. Tot seguit, 
oferiment d’un esmorzar popular a la 
plaça de Lluís Gallart. Preu: 2 €.
k10.30 h, a prop de l’envelat, 41è 
Concurs d’Arròs a la Cassola, 
organitzat pel grup Pa, Vi i Moltó, amb 
la participació de concursants d’arreu 
del Principat. Preparació d’una paella 
monumental a càrrec del professor de 
cuina Francesc Montasell. Degustació 
per al públic assistent, servit amb plat 
de terrissa col·leccionable.
k11.30 h, des del carrer de l’Església, 
cantonada Cervantes, cercavila 
de totes les colles participants 
a la 33a Trobada de Gegants. 
Recorregut: carrer de l’Església, Sant 
Josep, Jovara, Escoles Pies, fins a la 
plaça de l’Ajuntament.
k12.30 h, a la plaça de l’Ajuntament, 

arribada de les colles de geganters, 
on cada colla oferirà un ball. Tot 
seguit, lliurament d’un obsequi a 
totes les colles participants.
k18 h, a l’envelat, Catalunya al cor, 
concert simfonicocoral dedicat 
a la música catalana i en especial 
a la sardana, amb motiu de Calella 
capital de la sardana. A càrrec del 
Cor Harmonia i l’Orquestra Simfònica 
Harmonia. Dirigits per Albert Deprius. 
Entrada: 10 €. Venda anticipada a 
partir del 5 de setembre al Museu 
Arxiu, de dimarts a dissabte de 18 a 
21 h; diumenges i festius d‘11 a 14 h. 
I dues hores abans de l’espectacle, a 
la taquilla.

dimarts 22 de setembre
k23.30 h, a l’envelat, Barraques 
amb l’actuació dels grups: Hotel 
Cochambre i Freaky Electronics! 
Entrada gratuïta.

dimecres 23 de setembre
k10.30 h, a la plaça de l’Ajuntament, 
la Colla de Geganters i Grallers de 
Calella, custòdia i acompanyament 
de les autoritats de l’Ajuntament 
fins a l’església. 
k11 h, a l’església parroquial, missa 
solemne concelebrada.
k12 h, seguici dels Geganters i 
Grallers de Calella acompanyant les 
autoritats en sortir de l’església fins 
a la plaça de l’Ajuntament. Tot seguit, 
interpretació del Ballet dels gegants 
de la ciutat de Calella, entre d’altres.

k12 h, a la platja Gran (Batlle-Creus), 
gran festa dels colors a càrrec de 
GiraEvents i Sound4you. No hi faltarà 
el DJ, l’animador i molta música per 
ballar tothom. Està previst fer unes 
tres tirades: 12.30, 12.45 i 13 h. Fi de 
festa a les 13.30 h. 
k12.15 h, al passeig de Manuel 
Puigvert, davant el monument a la 
Sardana, Audició de Sardanes a 
càrrec de la cobla Selvatana.
k13.30 h, a l’envelat, 34a Mostra 
de Plats Casolans. Exposició i 
sorteig de plats guisats, a benefici 
de l’Associació de Voluntaris i Amics 
de l’Hospital Sant Jaume de Calella. 
Per participar o adquirir tiquets: Fina 
Pedret, 937691131 (de 13 a 17 h); Fina 
Llopart, 937692592 (de 13 a 16 h) i 
Elisa Alférez, 658982427 (de 20 a 21 
h); de dilluns a divendres.
k19 h, a l’envelat, concert solidari 
a càrrec de l’orquestra Selvatana a 
benefici de l’Associació de Voluntaris 
i Amics de l’Hospital de Calella i de 
l’Associació Malgrat amb el Sàhara. 
Entrada: 5 €. Venda anticipada a 
partir del 5 de setembre al Museu 
Arxiu, de dimarts a dissabte de 18 a 
21 h; diumenges i festius d‘11 a 14 h. 
I dues hores abans de l’espectacle, a 
la taquilla. 
k21.30 h, al passeig de Garbí, focs 
artificials a càrrec de Pirotècnia 
Estalella.
k21.45 h, a l’envelat, ball de Festa 
Major amb l’orquestra Selvatana. 
Entrada gratuïta.
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tordera

El pregoner d’enguany, el 
torderenc Diego Cortés va 
emocionar la plaça de l’Ajuntament 
amb un pregó poc convencional. 
Com ell mateix va dir en el seu 
discurs “ja que el meu fort no és 
parlar, us diré el que falta amb la 
guitarra”. Amb una demostració de 
deu minuts el guitarrista va deixar 
embadalits tots els assistents, que 
en acabar, li van voler agrair amb 
una gran ovació. Amb aquest 
acte tan solemne es donava per 
iniciada la Festa Major, tot i que 
gran part dels actes ja s’havien 
dut a terme els dies anteriors. Per 

exemple, el concurs de castells 
de sorra, on novament es van 
poder veure les construccions dels 
infants torderencs, o la tradicional 
trobada de motos clàssiques, 
que va perillar per quatre gotes 
que van caure, però finalment es 
va poder fer. Bon resultat a les 
barraques d’enguany, on cada 
dia s’hi va aplegar gran quantitat 
de públic, que van poder gaudir 
de les cançons de grups locals 
de la zona, com ara Dosenburg, 
Liar Desire o Free Kiss però 
també d’altres ja consagrats 
com l’Orquestra Di-versiones, 
Raggatunning o Buhos.

Balanç positiu
En més d’una ocasió els 

torderencs van haver de creuar 
els dits per la constant amenaça 
de pluja que es va viure durant 
els primers dies de celebració, 
però el cel va permetre que 
es celebressin tots els actes 
segons estava previst. A més, 
les dues novetats d’enguany 
sembla que s’han instal·lat molt 
bé en la programació. D’una 
banda, el canvi d’hora i lloc 
en la proclamació de l’hereu 
i la pubilla -les votacions van 
resoldre que ho havien de ser 
Jordi Serra i Berta Pla- ha estat 
més que efectiu. La regidora 
Sílvia Català explicava que fins 
ara es feia a la mitja part del ball 
de nit -en ocasions s’havia fet cap 
a la una de la matinada-, cosa que 
havia provocat baixa assistència 
en els darrers anys. Amb el 
nou format, s’ha vist créixer el 
nombre de públic. També ha 
funcionat l’ampliació d’una nit a 
les barraques, en aquest cas amb 
la Moguda dels 80, tot adoptant 
el format de festes dedicades a la 
música d’aquesta època.

Festa Major solidària
Hi ha una activitat que 

no falta mai a les festes 

torderenques, es tracta del Sopar 
Popular, que enguany ha arribat 
a la seva vintena edició. Enguany, 
com a novetat, es va posar en 
marxa una campanya solidària 
de recollida d’aliments, que va 
acabar amb 83 contribucions 
en paquets d’aliments i també 
amb aportacions econòmiques. 

Cáritas, impulsora de la 
iniciativa, va agrair aquestes 83 
donacions, que queden molt 
lluny de la xifra d’assistents al 
sopar, que va superar els 500. La 
solidaritat també ha estat present 
en la campanya de donació de 
sang, on hi ha contribuït un 
centenar de persones. yy

calella

Entre el 18 i el 20 de 
setembre el passeig Manuel 
Puigvert de la ciutat de Calella 
es vestirà de gala per acollir la 
35a edició de la Fira de Calella 
i l’Alt Maresme, que enguany 
estrena eix temàtic després de 
la bona experiència viscuda 
amb el monogràfic de 3 anys 
que ha emmarcat les últimes 
edicions de la Fira amb el lema 
“Catalunya, les arrels d’un país 
únic” i que han protagonitzat 
aspectes com ara la cultura, 
les tradicions catalanes, o la 
commemoració del Tricentenari 
(1714-2014), l’any passat.

Aquest any la Fira canvia 
de rumb i es dedicarà durant 
els propers quatre anys a 
abordar la importància del 
turisme per la ciutat calellenca 
en tots els seus aspectes. El 
cicle porta per nom “El nostre 
món és el món”, i desgranarà 
què ha representat la pràctica 
turística per la societat local. 
Com va explicar l’alcaldessa de 

la ciutat, Montserrat Candini, 
el dia de la presentació de la 
Fira, un dels objectius que es 
persegueix amb aquest format 
és aprofundir molt més en els 
temes que es prenen com a eix 
vertebrador de l’esdeveniment, 
per tal d’oferir als assistents un 
relat molt més acurat del que es 

podia fer anteriorment. A més, 
ha destacat que properament 
se signarà un conveni amb 
la Conselleria d’Empresa, 
Ocupació i Turisme perquè 
acompanyin el projecte al llarg 
d’aquests 4 anys de monogràfic, 
per la qual cosa el conseller 
Felip Puig, responsable de la 

cartera, serà la personalitat que 
presidirà l’acte d’inauguració, el 
proper dia 18 a la 1 del migdia. 

Aquest primer any, la Fira 
explicarà els inicis del turisme, 
a través d’una escenificació de 
la Calella prèvia a l’arribada dels 
primers estiuejants, dels anys 
20 als anys 50, representats en 

5 moments clau: La Calella dels 
pescadors, dels pagesos, la tèxtil, 
les casetes de la platja i la platja 
turística dels primers anys.

Nits temàtiques i ampliació 
horària

L’espai central de la Fira 
comptarà amb un espai 
tematitzat que imitarà com 
eren els mítics establiments 
la Quadra i Ca l’Isard als seus 
inicis, i serviran els seus menjars 
més típics. A més, la Fira amplia 
horaris fins a les 23.30 h i 
programa nits temàtiques queè 
començaran a les 21.30 h, hora 
en que l’entrada al recinte firal 
passarà a ser gratuïta. La primera 
nit hi haurà havaneres amb el 
grup femení Les Anxovetes i la 
cantautora Rusó Sala. Els anys 
60-70 s’apoderaran de la nit de 
dissabte, dia 19, a través de la nit 
Ye-Ye, amb música i projeccions 
d’imatges històriques de l’època. 
Clouran les nits musicals el grup 
La Troba Kung-Fú, a l’escenari 
central a les 20 h. yy

“El món de Calella és el Món” Tordera celebra la seva Festa Major

Mecano inspira el pregó de Festa Major a Palafolls

Montserrat Candini i Núria parella van presentar el cartell de la Fira. Foto Ajuntament de Calella

la pluja no va impedir la passejada de motos clàssiques. Foto Yoyo

El concurs de castells de sorra. Foto Yoyo

La Fira de l’Alt Maresme estrena un cicle de quatre anys dedicat al Turisme

«la Fira preveu més de 100 
expositors i prop de 70.000 

visitants»

«es busca reforçar els 
lligams dels calellencs amb 

la seva ciutat»

palaFolls

Centenars de persones van 
donar la benvinguda a la Festa 
Major de Palafolls, el passat 
dilluns 7 de setembre, amb 
el pregó –ja un clàssic de la 
celebració palafollenca–. Seguint 
amb el model adoptat fa uns 
anys, es va portar a l’escenari 
fix de la plaça de Poppi una 
representació teatral del musical 
Hoy No Me Puedo Levantar, que 
fila una història ambientada en 
els anys 80, i més concretament 
en “la movida madrilenya”, a 
través de les cançons del conegut 
grup musical de l’època Mecano. 
Una de les novetats del pregó 
d’aquest any és que s’ha recuperat 
el cor fix, que va estar present 
durant tot l’espectacle –que 
es va allargar unes dues hores 
aproximadament– acompanyant 
la veu dels solistes. En total, una 
cinquantena de persones han 
posat el seu gra de sorra a la 
iniciativa.

Una de les claus de l’èxit del 
pregó –la plaça de Poppi quedava 
petita de tanta gent que hi havia– 
és que es tracta d’una iniciativa 

popular. Durant la primavera 
els organitzadors convoquen 
una mena de càsting obert a 
tota la ciutadania. La prova no 
té voluntat excloent, sinó que es 
busca trobar el lloc més indicat 
per a cada persona que s’hi vulgui 
involucrar, en funció de les seves 

aptituds artístiques (ballar, cantar, 
interpretar...).

Enguany la Festa Major de 
Palafolls s’ha dut a terme amb 
poques novetats respecte les 
edicions anteriors, tot i que es 
consoliden algunes activitats com 

ara les Barraketes i el microfestival 
Guaita, que ha portat en concert 
a Marion Harper i Projecte Mut, 
autors de la cançó ‘Junts’ de TV3. 
Bona resposta a les tradicions, 
com ara les Verges Trobades, que 
va acabar amb una xeringada 
d’aigua i colors (a l’estil holi) al 

Castell de Palafolls, i el joc de 
l’Assassí de la Safanòria, entre 
altres.

Pregons innovadors
Any rere any els organitzadors 

procuren oferir als ciutadans un 
pregó allunyat de la tradicional 
imatge d’una persona fent un 
discurs al balcó de l’ajuntament, 
apostant per un format més 
divertit i innovador. Enguany ha 
estat el musical dedicat a Mecano 
i l’any passat es va inspirar en un 
altre grup: Queen. L’èxit d’aquest 
pregó va ser rotund, ja que el van 
arribar a representar fins i tot fora 
del municipi, a Pineda de Mar, 
concretament, on va ser inclòs 
en la programació del Centre 
Cultural i Recreatiu. Els musicals 
sempre han estat una peça clau, 
havent representat, des de 2006, 
adaptacions a la palafollenca de 
Mamma Mia!, El Fantasma de 
l’Òpera, West Side Story i els 
Beatles. L’any 2010 el pregó es 
va sumar a la moda dels lipdub, 
en una iniciativa que va implicar 
gran part dels ciutadans, que 
cantant “Què has fet tu pel teu 
poble?”, ironitzaven sobre alguns 
comportaments veïnals, amb 
“molta queixa”, però poc interès 
per la vida del poble. El vídeo, 
disponible a les xarxes, ha superat 
ja les 24.000 visites. yy

Es van interpretar en directe temes com el conegut ‘Maquíllate’. Foto Yoyo
«Hi han participat una 

cinquantena de persones 
entre actors, cantants i 

ballarins»
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Una de les novetats de la Festa 
Major de Pineda ha estat la ven-
da de samarretes amb la imatge 
promocional de la celebració. En 
qüestió d’hores es van exhaurir 

els prop de 1.000 exemplars ed-
itats pel consistori. Els diners de 
la venda de samarretes, que te-
nien un preu de 2 €, s’han desti-
nat al Rebost Solidari. yy

La Festa Xic ha estat un dels 
principals reclams per als infants 
pinedencs. La iniciativa, ende-
gada durant els actes de Festa 
Major de l’any passat, va ser un 

èxit, com també ho ha estat en la 
seva segona edició. Algunes ac-
tivitats: festa de l’escuma, tallers i 
manualitats, xeringada i l’espec-
tacle musical Beatles for Kids. yy

Festa maJor piNeda

Samarretes solidàries exhaurides

La Festa Major dels més menuts

La nova pubilla de Pineda és 
Sònia Montsant Garrido, i la da-
ma, Xènia Marchan. Joan Josep 
Ortiz ha estat escollit hereu de-
sprés d’un any exercint com a 

fadrí del municipi. La pubille-
ta és Constanza Bernárdez, i la 
dameta, Laia Rosa. Martí Pons-
domènech ha estat escollit here-
uet 2015. yy

Nous representants del pubillatge

Els nous representants locals de pineda. Foto Joan Caimel

Un dels tallers permetia ser geganter per un dia. Foto Joan Caimel

El pregoner, pep plaza, va lluir la samarreta durant el pregó. Foto Joan Caimel

Una de les models participant als Flaixos de Moda. Foto Tino Valduvieco

l’associació El Mamelló va representar la subhasta del peix a l’antiga. Foto Yoyo

El grup musical les Anxovetes, durant la cantada d’havaneres. Foto Joan Caimel

Calella reforça el seu teixit comercialFesta Major de Pineda 2015

Vuit flors d’honor a 
l’Alt Maresme

calella

Tot i que, segons apunta 
l’alcaldessa de la ciutat, Montserrat 
Candini, el centre comercial de 
la ciutat ja és molt potent, des de 
fa tres anys la ciutat organitza el 
cicle “Calella està de Moda!”, que 
treballa per mostrar a la ciutadania 
la seva petjada comercial. Aquesta 
iniciativa treballa a partir de tres 
eixos fonamentals: la Shopping 
Night, els Flaixos de Moda i la 
Gran Desfilada. 

El primer, malgrat ser una 
activitat que cada vegada més 
municipis adopten, és un format 
que funciona, agrada i satisfà. 
En el cas de Calella, les botigues 
i comerços locals amplien el 
seu horari habitual d’obertura 
–tractant-se d’un municipi 
turístic ja és més ampli que de 
normal– fins la mitjanit, amb 
l’al·licient dels descomptes, 
sortejos i la música en viu. Els 
“flaixos” converteixen models en 
maniquins perfectament estàtics 
als aparadors de les botigues, que 
després prenen vida i desfilen sobre 
la catifa vermella a peu de carrer, 
en la tercera activitat principal, 

La Desfilada, que enguany s’ha 
celebrat a la riera Capaspre. En 
col·laboració amb l’Associació de 
Comerciants s’ha dut a terme un 
concurs fotogràfic a Instagram, 
amb la voluntat d’implicar la 
ciutadania en la vida de la ciutat.

“La botiga del Maresme”
Amb aquestes paraules definia 

Candini la ciutat de Calella. 
Botigues de gran qualitat en 
moda i complements i marques 
molt conegudes formen part de 
la fisonomia urbana de la ciutat i 
generen un dinamisme econòmic 
molt important. Calella té un dels 
centres comercials més importants 
de la comarca i esdeveniments 
d’aquest tipus contribueixen a 
donar a conèixer el teixit comercial 
del municipi. L’èxit de les anteriors 
edicions i la bona acollida han 
fet possible que, un any més, se 
celebri el “Calella està de moda”, 
un esdeveniment que s’organitza 
amb l’objectiu que la ciutat sigui 
un reclam perquè visitants i 
turistes puguin gaudir del comerç, 
l’hostaleria i la restauració de 
Calella i per promocionar el centre 
comercial a tota la comarca. yy

alt maresme

El projecte Viles Florides 
ha atorgat fins a vuit Flors 
d’Honor a quatre municipis 
maresmencs: Calella, Pineda de 
Mar, Santa Susanna i Tordera. 
Les Viles Florides s’atorguen a 
aquells municipis que destaquen 
per l’actuació real, conscient 
i de llarga durada en matèria 
d’enjardinament i millora de 
l‘espai urbà i la qualitat de vida 
dels seus habitants. Les Viles 
Florides que, segons criteri d’un 

jurat especialitzat, reuneixin 
aquestes condicions, podran 
obtenir el distintiu Flor 
d’Honor (d’una a cinc), que 
els certifica com a municipis 
florits. La convocatòria 
es realitza anualment i els 
municipis inscrits tenen 
dret a obtenir el distintiu 
“Vila Florida” pel sol fet de 
participar-hi. Enguany, la 
màxima distinció atorgada l’ha 
rebut Olot, amb quatre Flors 
d’Honor. yy

Instal·lació artística al Moments de Flors de Calella d’aquest any. Foto Tino Valduvieco

«una seixantena de 
models van desfilar per la 

passarel·la final»

«el calella està de moda ha 
tingut força participació 

tot i la pluja»

piNeda de mar

Centenars de persones han 
acomiadat l’agost durant els 
múltiples actes de celebració que 
s’han dut a terme a la població 
maresmenca. Un dels primers 
èxits aconseguits, fins i tot abans 
de començar amb la programació, 
la venda de samarretes solidàries 
commemoratives de la festa. Les 
Prebarraques, una altra de les 
novetats d’aquest any van causar 
també sensació entre els més 
joves. A la platja dels Pins van 
actuar-hi Adrián Rodríguez, amb 
una música d’estil electro-latino 
i el conjunt de flamenc D’Lujo, 
que aquest estiu ha sonat en força 
escenaris, juntament amb Pasión 
Flamenca i els discjòqueis Pollo 
Brother. Tots aquests actes van 
precedir el tret de sortida oficial, 
que es va donar amb el pregó de 
Festa Major, enguany a càrrec de 
Pep Plaza. Plaza, que també va 
ser pregoner a Malgrat de Mar, va 
fer cantar el públic, amb un pregó 
d’allò més participatiu i carregat 
de l’humor que caracteritza el 
conegut actor. Aquell mateix 
primer dia de festa les Forces 

Infernals de Poblenou van 
desfilar pels carrers de Pineda 
forca en mà, fent sentir arreu 
l’espetec de la pirotècnia.

La majoria d’activitats 
programades es van dur a terme 
durant el cap de setmana, entre 
divendres i diumenge, dies en què 
la gent sol tenir més possibilitats 
de gaudir-ne. 

Divendres hi va haver temps 
per tot: torneig infantil de 
petanca, taller de lectura, venda 
de llibres i objectes de segona 
mà... L’Orquestra Costa Brava 
va posar el punt sardanístic a la 
jornada, que de cara a la tarda 
va continuar amb la XIX edició 
de la gimcana Transpinedenca 
“Emmerda’t amb el Cau!”, que 
durant dues hores va proposar 
diversos reptes per posar a prova 
les capacitats dels concursants. A 
la nit, més de 200 persones van 
participar a la IV Barrabarrenca. 
La Festa Jove va anar a càrrec de 
The Pachucos, Abramando de la 
Cera i Lunatiks DJ’s. Dissabte, 
els més matiners van participar 
de la tirada de l’Art, organitzada 
per l’Associació de Barques a Vela 

Llatina El Mamelló -qui també 
va celebrar la Subhasta del peix 
com es feia antigament-. Una 
activitat que es va recuperar l’any 
passat i davant la bona resposta 
dels assistents, enguany s’ha 
mantingut. De la part musical, 
a barraques El Último Tributo, 
que versionen El Último de la 
Fila, però també l’Orquestra 
Titanium i l’Opera Allegro que 
va encarregar-se de la serenata 
del dia del Patró de Sant Joan 
Baptista. 

Diumenge d’esports: amb 
la 8a Crono de Festa Major 
Memorial Antoni Rodríguez, 
partides ràpides de festa major... 
Els focs d’artifici, a càrrec de la 
Pirotècnia Igual van posar el punt 
i final a la celebració pinedenca, 
que durant cinc dies va bullir 
d’activitat, destinada a fer gaudir 
petits i grans. yy

«entitats i associacions 
locals han estat 

molt presents en la 
programació»
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palaFolls

L’equip local va resoldre 
favorablement el primer 
derbi de la temporada, jugat 
dissabte 12 de setembre contra 
el Blanes (3-2). Amb gols de 
Massegú (1-0), Marc Sánchez 
(2-2) i Hernández (3-2), que va 
sentenciar el marcador al minut 
75. Victòria molt treballada 
dels palafollencs, que van 
avançar-se marcant el primer 
gol en els primers minuts del 
partit. Tot i això el Blanes es 
va fer fort en aquesta primera 
part, arribant al descans amb 
un empat. 

La segona part va començar 
bé pels de La Selva, que van 
agafar avantatge, però els 

palafollencs van respondre 
amb molt ritme i intensitat. 
Amb aquesta victòria el 
Palafolls aconsegueix 3 punts 
importants, després de l’empat 
de la jornada anterior. La 
propera cita que jugaran serà 
contra el Besalú, i la següent 
que jugaran a casa, contra el 
Base Roses, tots dos amb 3 
punts a la taula.

Derrota del Tordera contra 
el Cassà (3-0), que tot i esforçar-
se al màxim no va tenir sort 
davant la porteria. De moment, 
l’altre equip maresmenc 
present a la 2a catalana s’ha de 
conformar amb el punt obtingut 
en la primera jornada contra el 
Bosc de Tosca. yy 

5 km per combatre l’esclerosi 
lateral amiotròfica (ELA)

206 participants a la II Triatló de Santa Susanna

Campionat català de Triatló per relleus a Pineda

Primera victòria del Palafolls a casa

La Selecció Andorrana, el FC 
Barcelona i l’equip amfitrió, el 
CP Tordera, van disputar a fi-
nals d’agost el torneig triangu-
lar de Festa Major. Els torderencs 
i els blaugranes van derrotar els 

andorrans en els dos primers 
partits per 3 a 0 i 9 a 0 respec-
tivament. El Barça va acabar su-
perant els locals amb un còmo-
de resultat d’1 a 7, proclamant-se 
guanyador del torneig.  yy

Durant sis dies el pavelló muni-
cipal de la localitat ha acollit el 
campionat d’Europa de Dards, 
que ha aplegat cap a 600 perso-
nes vingudes de 14 països dife-
rents. La principal novetat, la 

participació de la selecció cata-
lana, reconeguda internacional-
ment, que ha pogut competir de 
manera oficial. El municipi es-
pera ser la seu del campionat per 
dos anys més. yy

breus

Torneig triangular d’hoquei a 
Tordera

Santa Susanna, seu europea 
dels dards

L’equip local La Penya del Bistec, 
com a campió de Catalunya es 
va enfrontar al Siuranenc d’Hor-
ta –Campió de la Copa Genera-
litat– en el marc de la Superco-

pa catalana. Paral·lelament amb 
la Selecció Catalana de Bitlles Sè-
nior i el Combinat de la Lliga Sel-
va-Alt Maresme van disputar-se 
el VII Gran Premi Catalunya. yy

Tordera acull la Supercopa de 
bitlles catalanes

El siuranenc va proclamar-se campió. Foto Yoyo

Un participant italià. Foto Yoyoo

El Tordera no va poder superar el Barça. Foto Yoyo

calella

Calella va ser l’escenari 
de la segona cursa del circuit 
Maresme5k, que es va encetar el 
mes de juliol a Arenys de Mar.

Com ja ha passat els darrers 
dos anys, el circuit torna a 
afegir-se a la lluita contra l’ELA 
(esclerosi lateral amiotròfica), 
en aquesta ocasió a través de la 
seva participació a la campanya 
“Fes un Gest per l’ELA: Km x 
l’ELA”. Pel director esportiu de 
la cursa, Manel Vicente, aquesta 
és una cursa popular i no 
competitiva, que pretén ser una 
festa de l’esport amb l’objectiu 
principal de col·laborar amb 
la Fundació calellenca Miquel 
Valls.

220 atletes van participar 
d’aquesta cursa solidària que 

van guanyar els esportistes 
Janne Pietilainen amb un temps 
de 17’04” i Cristelle Berenguer 
amb 20’50”. L’organització, 
Gesport, va entregar un xec de 
320 € a la fundació, provinents 
de les inscripcions del circuit 
Maresme5k.

La vessant solidària de la 
competició no acaba aquí, ja 
que tant atletes com espectadors 
van tenir l’oportunitat de 
participar en un vídeo de suport 
a la campanya #icebucket, 
que consisteix a tirar-se una 
galleda d’aigua freda per la lluita 
contra l’ELA i fer un donatiu.  

La cursa
Pel que fa a la carrera, en 

categoria masculina, ja des de 

la sortida, un grup de quatre 
atletes van agafar avantatge. El 
primer en passar per l’equador 
de la cursa va ser Daniel 
Martínez, seguit de Janne 
Pietilainen, Aleix Aznar i Santi 
Xaubet. Aquest grup es va 
mantenir prou compacte fins 
als últims tres-cents metres, 
on Pietilainen va accelerar el 
seu ritme per imposar-se amb 
un temps de 17’04” seguit de 
Daniel Martínez i Aleix Aznar. 
El primer atleta local va ser 
Sergi Ariaca (18’17”).

Pel que fa a la categoria 
femenina, des del principi, 
el grup es va estirar molt. 
Cristelle Berenguer va imposar 
el seu ritme per acabar 
guanyant amb força autoritat 
amb un temps de 20’50”. La 
segona classificada va ser Pilar 
Guich i la tercera fou Anna 
Riera. La primera atleta local 
va ser la jove calellenca Sujata 
Casillanis, amb 23’36”. yy

Entrada de la guanyadora en la categoria femenina. Foto Yoyo

la prova té un recorregut molt planer. Foto Yoyo

A la segona jornada, el palafolls és setè. Foto Yoyo

«la de calella ha estat la 
segona fase del circuit 

maresme5k»

«es van recollir 320 € per la 
lluita contra l’ela»

saNta susaNNa

Finalment 196 dels inscrits 
van poder acabar la cursa. En 
la categoria masculina, triplet 
per al Fastriatlon Club, que va 
adjudicar-se les tres primeres 
places amb Rodrigo Torres, 
Jordi Garcia i Albert Parreño. 
Pel que fa a les noies, Mayalen 
Noriega va ser la més ràpida de 
la triatló sprint. Van completar 
el podi Anna Flaquer i Maury 
Elise. L’organització de la prova, 
LIFE for Events, ha agraït 
als voluntaris, participants i 
familiars, sponsors i al consistori 
municipal la feina feta, tant la 
dels dies previs com el dia de la 
cursa. L’equip assegura que és 
gràcies a la seva col·laboració 
que han aconseguit consolidar 
una triatló a tenir en compte 
l’any següent al calendari de la 
Federació Catalana de Triatló.

Per fer marca
La de Santa Susanna és una 

bona opció per als esportistes 
que busquen millorar la seva 
marca personal, donat el perfil 
pla que presenta el recorregut –
tant de bicicleta com de marxa– 
per on passa la triatló. Santa 
Susanna està certificada per 
l’Agència Catalana de Turisme 
amb els distintius Destinació de 
Turisme Familiar i Destinació de 
Turisme Esportiu. Els esportistes 
troben al destí tot allò necessari 
per a entrenar-se o competir, 
com a instal·lacions esportives, 
amb tots els equipaments (camp 
de futbol, pavelló poliesportiu, 
piscina municipal, centre BTT 
i estació nàutica) i hotels amb 
totes les prestacions (menús 
especialitzats, espai per a rentar 
i guardar la bicicleta, bugaderia 
per a roba tècnica, set d’eines per 
a petites reparacions,...). També 
ha estat certificada per a la 
pràctica de ciclisme de carretera 
i de muntanya, vela lleugera, 
futbol i esports col·lectius. yy

piNeda de mar

El Team Calella Triathlon ha 
organitzat, conjuntament amb el 
consistori pinedenc, la primera 
edició del TriRelay, una competició 
en format relleu en la categoria 
súper esprint. La prova ha estat 
reconeguda per la Federació 
Catalana com a seu del Campionat 
Nacional de Catalunya de Triatló 
per relleus. La Platja dels Pescadors 
ha estat l‘escenari escollit per donar 
el tret de sortida a la prova, que ha 
comptat amb 300 metres de natació, 
7 km de bicicleta i 2 més de cursa a 
peu. També es va disputar la prova 
en la categoria Open, en la qual els 
equips participants podien ser també 

mixtes. La triatló va tenir també 
una vessant solidària, destinant 1 
euro per equip al Rebost Solidari 
de la Creu Roja. Els participants, 
que van rebre una samarreta 
commemorativa de la primera 
edició de la prova, van entrar també 
al sorteig d‘una bicileta Sphene 105, 
tres equipacions ciclistes i lots de 
productes recuperadors Fortia.

Precisament el Team Calella, 
en la categoria masculina, 
va proclamar-se campió de 
Catalunya del primer TriRelay. En 
la categoria femenina, la primera 
posició se la van endur les noies 
del Club de Natació de Vic. yy Una corredora passant el relleu a la seva companya. Foto Yoyo
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  el FoGÓ de la mariNa

BERENAR AMB BOB ESPONJA I DORAEMON

blaNes

L’estiu de 2015 ha estat un dels 
més calorosos que es recorden. 
També ha estat un dels que menys 
pluges han aportat a les nostres 
comarques. 

A la vinya de Ses Vernes ha 
plogut poquíssim i per això, com 
és lògic, els ceps produeixen una 
major concentració de sucres en el 
seu fruit.

De fet la collita està essent de 
molt bona qualitat. La garnatxa 
negra s’ha recollit amb un índex 
de sucre esperat òptim per a fer 
cava. 

La pedregada del dia de Santa 
Maria que tant va afectar a la zona 
dels Pins de Blanes amb prou 

feines va tocar la vinya i només 
la varietat malvasia va resultar 
lleugerament perjudicada. La 
recollida va resultar més laboriosa 
per separar els grans afectats i 

finalment han donat 3.550 litres 
d’excel·lent most blanc que farà 
el 50 % del cava que sortirà a la 
venda el 2017. yy

Vista Vinya ses Vernes foto  Marc Reixach

Una anyada de gran qualitat

Per fi la vacuna de la varicel·la estarà al calendari 
per a tots els nens

dr. Josep marès bermúdez
pediatre
@maresjosep

salut

A partir de l’any 2016 la va-
cuna de la varicel·la estarà 
inclosa a l’Estat Espanyol 

en el calendari comú de vacuna-
cions amb financiació pública. 
La vacuna s’administrarà en dues 
dosis, la primera als 12-15 mesos, 
i la segona entre els 3 i 4 anys. 
Així ho ha aprovat finalment el 
Consejo Interterritorial del Siste-
ma Nacional de Salud després de 
la inoportuna i injustificada deci-
sió de la Agencia Española de Me-
dicamentos y Productos Sanitarios 
(AEMPS) que l’agost del 2013 va 
decidir paralitzar la distribució 
de la vacuna de la varicel·la a 
totes les comunitats autònomes, 
impedint que les famílies pogues-
sin administrar la vacuna als seus 
fills per indicació dels seus pedi-
atres. Totes les comunitats autò-
nomes hauran de destinar recur-
sos per incloure progressivament 
aquesta vacuna en els seus calen-
daris a partir de l’any vinent.
Les dades epidemiològiques de 
l’impacte de la varicel·la justifi-
quen sobradament endegar una 
estratègia per prevenir-la: és una 
malaltia universal que pateixen el 
90% dels nens abans de complir 
els 14 anys, que en absència de 
vacunació tothom acaba patint, 
amb un percentatge no despre-

ciable de complicacions fins en 
el 15% dels nens, que ocasiona la 
necessitat d’hospitalització entre 
1 i 6 nens de cada 1.000 que aga-
fen la malaltia, en alguns casos 
amb complicacions greus i fins i 
tot amb mortalitat. D’altre banda, 
la disponibilitat de dades cien-
tífiques que corroboren el gran 
benefici, efectivitat  i seguretat 
de la vacunació en països i regi-
ons on la vacuna s’ha inclòs com 
a sistemàtica per a tots els nens, 
han portat a les nostres autoritats 
sanitàries a decidir la inclusió 
d’aquesta vacuna en els nostres 
calendaris. Concretament a Na-
varra, comunitat autònoma que 
ja va incloure la vacuna sistemà-
tica pels nens a partir dels 12 me-
sos d’edat l’any 2006, s’ha produït 
una reducció global de la inci-
dència de varicel·la en nens de 0 
a 14 anys del 98%, i un 89% de 
reducció global d’hospitalització 
per varicel·la. A més, en reduir la 
propagació del virus per estar els 
nens ben vacunats, han reduït en 
un 89% la varicel·la en persones 
de totes les edats. L’efectivitat glo-
bal de la vacunació ha resultat ser 
superior al 96%. El Centre Euro-
peu per la Prevenció i el Control 
de les Malalties (ECDC), va pu-
blicar a principis d’any el seu in-
forme concloent que les evidenci-
es científiques actuals recomanen 
la vacunació sistemàtica a Europa 
en front de la varicel·la per a tots 

els nens amb dues dosis, als 12-15 
mesos i als 3-4 anys de edat.
Els pediatres i les societats cien-
tífiques que ens representen, la 
Asociación Española de Pediatría, 
la Asociación Española de Vacu-
nología, i la Sociedad Española 
de Infectología Pediátrica, hem 
estat defensors de forma reitera-
da de la vacunació infantil davant 
d’aquesta malaltia, i per això hem 
recomanat als pares, mentre la 

vacuna ha estat disponible en far-
màcies, que vacunessin als seus 
fills. També vàrem manifestar 
el nostre desacord quan la AE-
MPS va restringir la dispensació 
d’aquesta vacuna a «ús hospi-
talari», prohibint la seva venda 
en farmàcies i impossibilitant la 
seva administració de forma lliu-
re. Per això, amb aquesta recent 
decisió, tota la pediatria celebrem 
la inclusió de la vacuna a partir 

dels 12 mesos d’edat al calenda-
ri comú de vacunacions perquè 
respon a una necessitat de la po-
blació, restaura un greuge que 
impedia l’accés a aquesta pode-
rosa eina preventiva, normalitza 
un dret fonamental d’accés a la 
salut i, sobretot, en incorporar-se 
com a vacuna universal i finança-
da, garanteix la necessària equitat 
per a tota la població. Una gran 
notícia per a tots. yy

eNtreteNimeNts Propostes de Jep Ferrer www.crucigramaexpres.cat

iNGredieNts
• Pa de motlle integral sense 

crostes (o pa normal)
• Talls de pernil dolç
• Talls de pit de gall d’indi
• Talls de llonganissa
• Talls de formatge ‘edam’
Podeu omplir els sandvitxos
amb el que més us agradi

PER DECORAR
• Talls de formatge emmental
• 2 ous durs
• Tomàquet
• Cogombre
• Olives negres

preparaciÓ
Per fer el Bob Esponja, comencem fent els sandvitxos amb un tall 
de formatge i l’embotit que vulgueu. A sobre hi posem un tall de 
formatge emmental.
Per als ulls necessitarem rodanxes d’ou dur i una rodanxa petita de 
pell de cogombre.
Per a les galtes i el nas, farem servir rodanxes de pa de motlle. Ens 
serà molt fàcil fer-ho amb l’ajuda d’un tap de plàstic. La boca serà 
un tros de tomàquet. Les dents 2 trossos de clara d’ou bullit, i les 
celles seran tires d’olives negres. Si ens fixem en la fotografia, serà 
molt fàcil de fer.
Per als sandvitxos de Doraemon, tallarem els trossos de pa de mot-
lle en cercles. Ho podem fer amb l’ajuda d’un got. Ho omplim de 
formatge i embotit també tallat en cercles.
Per fer la cara d’en Doraemon, tallem el formatge edam en cercles i 
ho posem sobre el sandvitx. Per als ulls, farem servir rodanxes d’ou 
dur i cercles d’olives negres. Per al nas i la boca, tomàquet. Els bi-
gotis els podrem aconseguir amb la pell del cogombre en tires.
Esperem que us agradi! 

Manoli Bustamante Bustamante

Comença l’escola, anem a sorprendre els més petits amb un berenar molt divertit!
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comarQues. SETEMBRE

Dia 17

CaLELLa
43es Jornades Internacionals 
Folklòriques de Catalunya: 
Cercavila
Sortida: Riera Capaspre
21 h

43es Jornades Internacionals 
Folklòriques de Catalunya: Acte 
inaugural
Fàbrica Llobet-Guri
22 h

Dia 18

PiNEDa DE MaR
Club de lectura fàcil en català: De 
Chamartín a Collbató
Biblioteca Serra i Moret
18 h

Xerrada: Los Espejos esenios
Biblioteca Serra i Moret
20 h

Meditació per la Pau
C/ Maragall, 19
20 h
 
DiEs 18, 19 i 20

CaLELLa
Fira de Calella i l’Alt Maresme
Al Pg. Manuel Puigvert
Consulta la programació detallada 
a la pàgina 17

DEL 18 aL 23

CaLELLa
Festa Major de la Minerva
Consulta la programació detallada 
a la pàgina 16

Dia 19

PiNEDa DE MaR
Mercat solidari
Pl. Nova – Reis Catòlics
10 h

Musical: Les aventures de 
Gerónimo Stilton
Centre Cultural i Recreatiu
18 h

PaLafoLLs
Festa solidària Holi Colors: Tots 
amb en Pol
Pl. de Poppi
17 h

DEL 19 aL 26

PiNEDa DE MaR
Inscripcions per al nou curs de 
l’escola de teatre Artur Iscla
Centre Cultural i Recreatiu
10 a 13 h i 16 a 18 h

Dia 20

MaLgRat DE MaR
Marxa solidària contra el càncer 
(5,6 km)
Centre Cultural i Recreatiu
18 h

PiNEDa DE MaR
Musical: Les aventures de 
Gerónimo Stilton
Plaça de l’Església
9.30h

PaLafoLLs
III Pedalada popular de BTT
Sortida: Pàrquing Les Ferreries

Descobrim Palafolls Pas a Pas: 
“L’extraordinari viatge d’una gota 
d’aigua”
Església de Santa Maria
9 h

toRDERa
Festival solidari: Music 2015
Teatre Clavé
18 h

Dia 21

PiNEDa DE MaR
Activitat lúdica per nens: Anem a 
caçar un ós... ens acompanyes?
Biblioteca Serra i Moret
18 h

CaLELLa
Matriculació a l’Aula d’Extensió 
Universitària
Casal l’Amistat
Matí i tarda

Taller de dansa de les JIF
Plaça de l’Església
17 h

Dia 22

CaLELLa
Matriculació a l’Aula d’Extensió 
Universitària
Casal l’Amistat
Matí i tarda

III Fira de la Gent Gran per un 
envelliment actiu: Inauguració
Passeig Manuel Puigvert
10 h

III Fira de la Gent Gran per un 
envelliment actiu: Taller de 
gimnàs
Passeig Manuel Puigvert
10.30 h

III Fira de la Gent Gran per un 
envelliment actiu: Taula rodona
Passeig Manuel Puigvert
12 h

III Fira de la Gent Gran per un 
envelliment actiu: Recital de 
poesia
Passeig Manuel Puigvert
13 h

III Fira de la Gent Gran per un 

envelliment actiu: Presentació 
programa Cuida’m
Passeig Manuel Puigvert
17.30 h

III Fira de la Gent Gran per un 
envelliment actiu: Espectacle de 
playback i mostra de danses
Passeig Manuel Puigvert
19 h

Taller de dansa de les JIF
Plaça de l’Església
17 h

Dia 23

PiNEDa DE MaR
Xerrada col·loqui: Situacions 
conflictives en l’àmbit familiar
Biblioteca de Poblenou
18 h

CaLELLa
III Fira de la Gent Gran per un 
envelliment actiu: Taller de Tai-Txi
Passeig Manuel Puigvert
10 h

III Fira de la Gent Gran per un 
envelliment actiu: Sorteig solidari
Passeig Manuel Puigvert
11.30 h

III Fira de la Gent Gran per un 
envelliment actiu: Tradicional 
vermut
Passeig Manuel Puigvert
11.45 h

III Fira de la Gent Gran per un 
envelliment actiu: Sardanes al 
passeig

Passeig Manuel Puigvert
12.15 h

Dia 25

PiNEDa DE MaR
Marató de Sang
Casal d’avis Les Mèlies i bus a la 
plaça del Pilar
10 a 22 h

Traçant paraules: Els rius de 
colors
Biblioteca Serra i Moret
18 h
Taller infantil: Llibreta creativa
Biblioteca de Poblenou
18 h

CineFòrum i celebració 
d’aniversaris del mes
C/ Maragall, 19
20 h

DiEs 25, 26 i 27

PaLafoLLs
Cap de setmana de la Gent Gran
Programa d’actes a palafolls.cat

Dia 26

PiNEDa DE MaR
Visita a la Sagrada Família de 
Barcelona
Organitza: Casal d’Avis de Poblenou

CaLELLa
1a Marxa Popular de la Policia 
Local
Camp de Futbol de Mar
9h

l’aGeNda

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

blaNes. SETEMBRElloret. SETEMBRE

fiNs EL
3 D’oCtubRE

Exposició associació Country 
blanes 
Biblioteca Comarcal

DiEs 17 i 18  
Donació de sang 
Biblioteca Comarcal 

DEL 18 aL 20  
3a fiRa DEL VEHiCLE 
D’oCasiÓ
Esplanada Pàrquing Antic 
Pavelló

Dia 19  
a les 20.00 h
soPaR-PiCNiC. baLL i 
CoNCERt CouNtRY 
Plaça de la Biblioteca

DEL 19 aL 10 D’oCtubRE  
De dimarts a dissabte
iii bLaNEs PHoto fEstiVaL
Exposicions a Casa Saladrigues

Dia 24
a les 18.00 h 
Hora del Conte: La casa de la 
mosca fosca 
amb Alquímia Sonora. Unesco
Biblioteca Comarcal 

Dia 25  
a les 18.00 h  
taller de ball Country per a 
nois i adults 
Biblioteca Comarcal 

DiEs 26
a les 18.00 h 
CoNCERt gosPEL
PER La Pau 
Passeig de Mar  

Dia 27 
a les 07.00 h 
Xii Missa DE L’aLba
Platja sa Palomera

assoCiaCiÓ EstiMEM
 LEs ERMitEs DE bLaNEs  

Visites a l’Ermita 
de sant Joan
Cada diumenge de 10 a 13 h

CENtRE EXCuRsioNista
 DE bLaNEs  

Dia 20 
senderisme: 
ELs CaRCaiXELLs i EL 
MoNtCLaR 

Dies 25, 26 i 27 
alta Muntanya: 
PiCos DE astaZou

VisitEs guiaDEs
Des del 19 de setembre 
blanes portal de la Costa 
brava
- Dissabte: 
18 h Català & Français 

- Diumenges: 
12.30 h Español & English 
Preu: 3 euros + info: 
972 330 348
Plaça Catalunya
(Oficina Turisme)

RiaLLEs
11 d’octubre a les 17.30 h 
“soL aMb La LLuNa”
Sargantana Teatre

25 d’octubre
MusiCaL
“ENCiCLoPÈDia baiXEta
DE La Nit”

Del 14-26
Casa de la Cultura - Biblioteca 
10-13 h / 16-19 h
EXPosiCiÓ CoNCuRs DE 
PiNtuRa RÀPiDa CLub MaRiNa 
CasiNEt

Dia 17
Església Sant Romà 19.30 - 22 h
Vè fEstiVaL DE La CaNÇÓ
DE La MEDitERRÀNia

Dia 19
Teatre de Lloret Plaça 18 h 
Vè fEstiVaL DE La CaNÇÓ
DE La MEDitERRÀNia

Plaça de la Vila 22.30 h
saRDaNEs CobLa
JoVENÍVoLa DE sabaDELL

Del 20-25
Casino Costa Brava / Casa Cultura
Ruskiy Dom
fEstiVaL DE CiNEMa
CuLtuRa Russa

Dia 23
Plaça Pere Torrent 18 - 20 h
fEstiVaL foLKLÒRiC
MoNoLit

Dia 24
Plaça Pere Torrent 21 - 23 h
fEstiVaL fiEstaLoNia

Dia 27
Plaça de la Vila 8 h
XXXV MaRXa PoPuLaR
PLatgEs LEs DE LLoREt

DEL 28 aL 2 D’oCtubRE
Passeig Jacint Verdaguer
MÀstER iNtERNaCioNaL
DE PEtaNCa ViLa DE
LLoREt

DE L’1aL 31 D’oCtubRE
Diferents restaurants ofereixen un 
menú de la Cuina del Peix de l´Art
Xii JoRNaDEs  
gastRoNÒMiQuEs DE La CuiNa 
DEL PEiX DE L’aRt

DE L’1 aL 4 D’oCtubRE
Pòdium plaça de la Vila
Xii RaLLY Costa bRaVa HistÒRiC

DEL 2 aL 4 D’oCtubRE
MoNtPHoto fEst

El divendres 2 d’octubre al matí, 
a la Casa de la Cultura i Hotel 
Monterrey.
JoRNaDEs JoVEs

La inauguració del FEST serà el 
divendres, a les 18 hores, al Teatre 
de Lloret, seguida de ponències i 
un petit acte de benvinguda.

Dissabte 3, jornada de 
presentacions. A les 19 h tindrà lloc 
la Gala de Lliurament de Premis 
MontPhoto 2015 al Teatre, en la 
que també es farà entrega dels 
premis d’AEFONA.

Finalitzada la cerimònia de 
lliurament de premis, Sopar de 
Gala.

Diumenge matí, ponències, i a les 
13.40 h Cloenda del Festival.

DiEs 9, 10, 11 i 12 D’oCtubRE
JoRNaDEs EuRoPEEs DEL 
PatRiMoNi

Festival de l’Estudi de Dansa 
Bilans
Plaça de l’Ajuntament
18 h

Dia 27

ELECCIONS AL PARLAMENT DE 
CATALUNYA

PiNEDa DE MaR
Presentació oficial dels equips 
del Racing Pineda Futbol Sala i 
amistós
Pavelló de Can Xaubet
10.30 h

saNta susaNNa
Audició de sardanes
Pavelló Municipal d’Esports
18.30 h

CaLELLa
Arrossada Popular
Passeig Manuel Puigvert
14 h

PaLafoLLs
Taller infantil: Les manualitats de 
la Montse Roig
Biblioteca Enric Miralles
10.30 h

Dia 28

PaLafoLLs
Club de lectura: La trama 
matrimonial
Biblioteca Enric Miralles

MaLgRat DE MaR
Dia mundial del turisme
Av. Bon Pastor (Oficina de Turisme)

Dia 29

PiNEDa DE MaR
Laboratori de contes: Quatre 
caixes i un univers
Biblioteca de Poblenou
17.30h

Dia 30

PiNEDa DE MaR
Avui tertúlia: La trama 
matrimonial
Biblioteca Serra i Moret
20.30 h

PaLafoLLs
Tallers d’ocupació: Canals de 
recerca que existeixen
Casal de la Dona
10.30 h

MaLgRat DE MaR
Taller de comunicació per a nens 
i nenes
Biblioteca La Cooperativa
18 h

Dia 3 D’oCtubRE

toRDERa
La gran A...ventura
Teatre Clavé
18 h

MaLgRat DE MaR
2 hores de resistència de BTT
Carrer del Camí Fondo
16 h
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TRANSPORTS PÚBLICS - autobusos

línia 625 622 625 622 625 622 625 622 625 622 625 622

Hospital Sant Jaume 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00

Calella -Plaça de les Roses 08.06 09.06 10.06 11.06 12.06 13.06 14.06 15.06 16.06 17.06 18.06 19.06

Pineda de Mar – Av. dels Tarongers 08.11 09.11 10.11 11.11 12.11 13.11 14.11 15.11 16.11 17.11 18.11 19.11

Santa Susanna – Plaça del Corratgé 08.18 09.18 10.18 11.18 12.18 13.18 14.18 15.18 16.18 17.18 18.18 19.18

Malgrat de Mar – CAP 08.25 09.25 10.25 11.25 12.25 13.25 14.25 15.25 16.25 17.25 18.25 19.25

Palafolls – Palauet 08.35 09.35 10.35 11.35 12.35 13.35 14.35 15.35 16.35 17.35 18.35 19.35

Tordera – Plaça Lluís Companys 09.08 11.08 13.08 15.08 17.08 19.08

Blanes – Estació d’autobusos 09.45 11.15 13.45 15.45 17.45 19.45

Hospital Comarcal de Blanes 09.59 11.59 13.59 15.59 17.59 19.59

línia 625 622 625 622 625 622 625 622 625 622 625 622

Hospital Comarcal de Blanes 08.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00

Blanes – Estació d’autobusos 08.15 10.15 12.15 14.15 16.15 18.15

Tordera- Plaça de Lluís Companys 07.08 09.08 11.08 13.08 15.08 17.08

Palafolls – Palauet 07.25 08.25 09.25 10.25 11.25 12.25 13.25 14.25 15.25 16.25 17.25 18.25

Malgrat de Mar – CAP 07.33 08.33 09.33 10.33 11.33 12.33 13.33 14.33 15.33 16.33 17.33 18.33

Santa Susanna – Plaça Corratgé 07.40 08.40 09.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40

Pineda de Mar – Església Sta. Maria 07.43 08.43 09.43 10.43 11.43 12.43 13.43 14.43 15.43 16.43 17.43 18.43

Calella – Plaça de les Roses 07.52 08.52 09.52 10.52 11.52 12.52 13.52 14.52 15.52 16.52 17.52 18.52

Hospital de Sant Jaume 07.59 08.59 09.59 10.59 11.59 12.59 13.59 14.59 15.59 16.59 17.59 18.59

Barcelona 00.15 01.15 03.10 04.10

Calella – Benzinera 23.51 01.06 02.06 04.01 05.01

Calella – Mercat 23.52 01.07 02.07 04.02 05.02

Calella – Plaça de les Roses 23.53 01.08 02.08 04.03 05.03

Pineda de Mar – Pg. Costa Brava 23.55 01.10 02.10 04.05 05.05

Pineda – Sant Joan 23.57 01.12 02.12 04.07 05.07

Pineda de Mar – Riera 00.02 02.02 03.02 04.12 05.08

Pineda de Mar – Garbí 00.04 02.04 03.04 04.14 05.10

Calella – Sant Jaume 00.05 02.05 03.05 04.15 05.11

Calella – Oficina Turisme 00.06 02.06 03.06 04.16 05.12

Sant Jaume – Avda. Vallderoure 00.07 02.07 03.07 04.17 05.13

Barcelona 01.06 03.06 04.06 05.16

Barcelona 00.15 01.00 02.00 03.05 04.05

Calella – Benzinera 23.32 00.17 01.07 01.52 02.52 03.57 04.57

Calella – Mercat 23.33 00.18 01.08 01.53 02.53 03.58 04.58

Calella – Plaça de les Roses 23.34 00.19 01.09 01.54 02.54 03.59 04.59

Pineda de Mar – Pg. Costa Brava 23.36 00.21 01.11 01.56 02.56 04.01 05.01

Pineda – Sant Joan 23.38 00.23 01.13 01.58 02.58 04.03 05.03

Pineda de Mar – Riera 23.43 00.28 01.18 02.03 03.03 04.08 05.08

Pineda de Mar – Garbí 23.46 00.31 01.21 02.06 03.06 04.11 05.11

Calella – Sant Jaume 23.49 00.34 01.24 02.09 03.09 04.14 05.14

Calella – Oficina Turisme 23.50 00.35 01.25 02.10 03.10 04.15 05.15

Sant Jaume – Avda. Vallderoure 23.51 00.36 01.26 02.11 03.11 04.16 05.16

Barcelona 00.52 01.37 02.27 03.12 04.12 05.17

Calella (Hospital) ▶ Pineda de Mar ▶ Malgrat de Mar ▶ Palafolls ▶ Tordera ▶ Blanes (Hospital)

Blanes (Hospital) ▶ Tordera ▶ Palafolls ▶ Malgrat de Mar ▶ Pineda de Mar ▶ Calella (Hospital)

N-82 (Nocturn) · Horaris vàlids fins al 31/05
barcelona - pineda de mar (de diumenge a dijous)

pineda de mar - barcelona (de diumenge a dijous)

barcelona - pineda de mar (divendres i dissabtes)

pineda de mar - barcelona (divendres i dissabtes)

Farmàcies de guàrdia
calella - piNeda tordera (SERVEI DIüRN) - malGrat de mar

Adreces i telèfons 
CalElla

Adreces i telèfons 
ToRdERa

MalGRaT dE MaR

Setembre Setembre

Farmàcia plaNas 
C/ Església, 360
Tel: 937662093
Farmàcia NoGuera
Carretera N-II (Edif. Holiday)
Tel: 937694754
Farmàcia mela 
Balmes, 151
Tel: 937661498
Farmàcia castells 
C/ Bruguera, 226
Tel: 937691170
Farmàcia NoÉ
C/ Església, 116
Tel: 937690791
Farmàcia coloN
C/ Jubara, 11 , 08370, Calella
Tel: 937662046

Farmàcia VeNdrell 
C/ Ral, 84 bis.  
Tel: 937640655
Farmàcia de tiburcio 
C/ Romero de Torres, 3-5
Tel: 937642141
Farmàcia marcoVal
Pl. de l’Església, 8
Tel: 937640992
Farmàcia mateos 
C/ Emili Vendrell, 6
Tel: 937640455
Farmàcia lucea
C/ Amadeu Vives, 20
Tel: 937650875

Farmàcia VoN carsteNN
C/ Bon Pastor , 34
Tel.: 937612823
Farmàcia ViladeVall
C/ Carme 27
Tel.: 937610146
Farmàcia JuaN
Pge. de Mª Aurèlia Capmany
Tel.: 937613319
Farmàcia buñol
C/Mar, 80
Tel.: 937654021
Farmàcia llaNsÓ
C/ de Ponent
Tel.: 937611904
Farmàcia torruella
C/ Girona, 32
937610987
Farmàcia arNiGes
Av. Mediterrània, 3
937654479

Farmàcia FraNcitorra
Av. Montserrat, 61
Tel: 937624655
Farmàcia badia 
C/ Barcelona, 26
Tel: 937629329
Farmàcia ViVas
C/ Dr. Josep M. Bertomeu, 41
Tel: 937623897
Farmàcia costa 
Carrer de Mar, 14A
Tel: 937623187
Farmàcia alba 
C/ Dr. Josep M. Bertomeu, 2
Tel: 937622538
Farmàcia e. llobet
Av. Mediterrani, 95
Tel: 937692777
Farmàcia V. seGarra
 C/ Santiago Rusinyol, 93-99
Tel: 937626979
Farmàcia m. colls 
C/ Santiago Rusinyol, 58
Tel: 937626905
Farmàcia GarbÍ
C/ La Noguera Local 12, 1
Tel: 937672205
Farmàcia J. mir soler
Av. Hispanitat, 27
Tel: 937691894

mela / FraNcitorra
ViVas / badia
plaNas
castells
castells
NoGuera
mela
ViVas
Noe
alba
costa
costa
ViVas
mir
cols

lucea
lucea
lucea
lucea
lucea
mateos
mateos
mateos
mateos
mateos
mateos
mateos
tiburcio
tiburcio
tiburcio

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

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

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

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

PINEda

ecoNomia local

Productes per 
a consumidors 
internacionals

Dofi Jet Boats 
estrena vaixell

Inflables a l’Alt 
Maresme 

Els productes catalans es combinen amb les referències internacionals

l’Emotion en plena navegació

Imatge aèria de la pista americana
maresme - la selVa

Durant la campanya d’estiu, Caprabo ha adaptat 
l’assortiment dels supermercats ubicats a la costa 
amb 215 productes per a consumidors internacionals: 
begudes alcohòliques, dolços, llaminadures, aperitius... 
També hi ha referències específiques dedicades als 
mercats britànic, alemany i francès. A les zones 
turístiques la facturació s’incrementa prop d’un 60 % i 
els serveis logístics, un 28 %. yy

maresme - la selVa

Es tracta de l’Emotion Speed Boat, una embarcació 
per a 48 persones de 15 metres d’eslora i 5 de mànega. La 
seva velocitat màxima és de 20 nusos. La seva velocitat i 
disseny ha aixecat l’expectació dels turistes del Maresme 
i la Selva.

Com a prova pilot s’ha fet un recorregut entre Calella, 
Pineda de Mar, Santa Susanna i Malgrat de Mar i Santa 
Cristina i Cala Treumal on els usuaris han pogut gaudir 
en família de tots els atractius de la costa. yy

alt maresme

L’oferta d’oci d’aquest estiu s’ha incrementat amb inflables a les 
platges de Malgrat de Mar, Santa Susanna, Pineda de Mar i Calella.

Es tracta d’un circuit esportiu, tipus pista americana, que 
ha fet les delícies de petits i grans. Té una superfície de 800 
m2. Una  nova manera de gaudir de les nostres platges. A la 
dificultat d’una pista americana cal afegir-li la inestabilitat que 
generen les onades. yy
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TRANSPORTS PÚBLICS - treNs pUNTs dE dIsTRIBUCIÓ

Tordera Blanes
Malgrat 
de Mar

Santa 
Susanna

Pineda 
de Mar

Calella

05.26

05.46

06.05 06.09 06.12 06.15 06.18

06.12 06.17 06.21 06.24 06.27 06.30

06.33 06.37 06.40 06.43 06.46

06.43 06.48 06.52 06.55 06.59 07.03

07.05 07.09 07.12 07.15 07.18

07.11 07.17 07.21 07.24 07.27 07.30

07.35 07.40 07.43 07.46 07.49

07.41 07.47 07.51 07.54 07.57 08.00

08.20

08.11 08.17 08.22 08.25 08.28 08.31

08.50

08.48 08.52 08.55 08.58 09.01

09.19

09.11 09.16 09.20 09.23 09.26 09.29

09.49

09.47 09.51 09.54 09.57 10.00

10.19

10.11 10.17 10.21 10.24 10.27 10.30

10.49

10.47 10.51 10.54 10.57 11.00

11.11 11.17 11.21 11.24 11.27 11.30

11.47 11.51 11.54 11.57 12.00

12.11 12.17 12.21 12.24 12.27 12.30

12.47 12.51 12.54 12.57 13.00

13.11 13.17 13.21 13.24 13.27 13.30

13.47 13.51 13.54 13.57 14.00

14.07 14.13 14.18 14.21 14.24 14.27

14.46 14.50 14.53 14.56 14.59

15.19

15.11 15.16 15.20 15.23 15.26 15.29

15.49

15.47 15.51 15.54 15.57 16.00

16.19

16.11 16.16 16.20 16.23 16.26 16.29

16.47 16.51 16.54 16.57 17.00

17.11 17.16 17.21 17.24 17.27 17.30

17.47 17.51 17.54 17.57 18.00

18.11 18.16 18.21 18.24 18.27 18.30

18.47 18.51 18.54 18.57 19.00

19.11 19.16 19.21 19.24 19.27 19.30

19.47

19.46 19.50 19.53 19.56 19.59

20.17

20.08 20.13 20.18 20.21 20.24 20.28

20.46

20.44 20.48 20.51 20.54 20.57

21.12

21.10 21.15 21.20 21.23 21.26 21.30

21.49

21.50 21.55 21.59 22.02 22.06 22.09

22.27

Tordera Blanes
Malgrat 
de Mar

Santa 
Susanna

Pineda 
de Mar

Calella

05.37

06.05

06.03 06.08 06.11 06.15 06.18

06.27 06.33 06.38 06.41 06.45 06.48

06.53 06.58 07.01 07.05 07.08

06.57 07.03 07.08 07.11 07.14 07.17

07.27 07.33 07.38 07.41 07.45 07.48

08.03 08.08 08.11 08.15 08.18

08.27 08.33 08.38 08.41 08.45 08.48

09.03 09.09 19.12 09.15 09.18

09.27 09.33 09.38 09.41 09.45 09.48

10.03 10.09 10.12 10.15 10.18

10.27 10.33 10.38 10.41 10.45 10.48

11.04 11.09 11.13 11.17 11.21

11.31 11.36 11.41 11.43 11.47 11.51

12.07 12.11 12.13 12.17 12.21

12.31 12.36 12.41 12.43 12.47 12.51

13.07 13.11 13.13 13.17 13.21

13.31 13.36 13.41 13.43 13.47 13.51

14.00 14.06 14.11 14.15 14.18

14.27 14.33 14.38 14.41 14.45 14.48

15.03 15.08 15.11 15.15 15.18

15.27 15.33 15.38 15.41 15.45 15.48

16.03 16.08 16.11 16.15 16.18

16.28 16.34 16.39 16.43 16.47 16.51

17.07 17.11 17.13 17.17 17.21

17.30 17.36 17.41 17.43 17.47 17.51

18.07 18.11 18.13 18.17 18.21

18.26 18.32 18.37 18.41 18.45 18.48

19.03 19.08 19.11 19.15 19.18

19.27 19.33 19.38 19.41 19.45 19.48

20.03 20.08 20.11 20.15 20.18

20.27 20.33 20.38 20.41 20.45 20.48

21.03 21.08 21.11 21.15 21.18

21.37 21.44 21.49 21.52 21.55 21.58

Calella
Pineda 
de Mar

Santa 
Susanna

Malgrat 
de Mar

Blanes Tordera

06.56 07.00 07.04 07.08 07.16 07.22

07.29 07.33 07.36 07.39 07.46 07.52

07.59 08.03 08.06 08.10 08.16 08.22

09.00 09.04 09.07 09.10 09.15 09.21

09.59 10.03 10.06 10.09 10.15 10.21

10.59 11.03 11.06 11.10 11.16 11.22

11.59 12.03 12.06 12.10 12.16 12.22

12.59 13.03 13.06 13.10 13.16 13.22

13.59 14.03 14.06 14.09 14.14 14.19

14.58 15.02 15.05 15.09 15.15 15.21

15.59 16.03 16.06 16.09 16.15 16.21

16.59 17.03 17.06 17.09 17.15 17.21

17.59 18.03 18.06 18.09 18.15 18.21

18.59 19.03 19.06 19.09 19.15 19.21

19.58 20.02 20.05 20.08 20.14 20.19

20.56 21.00 21.03 21.06 21.12 21.21

21.59 22.03 22.09 22.12 22.18 22.23

Calella
Pineda 
de Mar

Santa 
Susanna

Malgrat 
de Mar

Blanes Tordera

07.28 07.31 07.34 07.38 07.45 07.50

08.28 08.31 08.34 08.38 08.45 08.50

09.28 09.31 09.34 09.38 09.45 09.50

10.25 10.31 10.34 10.38 10.45 10.50

11.22 11.26 11.28 11.32 11.37 11.43

12.22 12.26 12.28 12.32 12.37 12.43

14.28 14.31 14.34 14.38 14.44 14.50

15.28 15.31 15.34 15.38 15.44 15.50

16.28 16.31 16.34 16.38 16.44 16.50

17.22 17.26 17.28 17.32 17.37 17.43

18.22 18.27 18.30 18.37 18.42 18.47

19.28 19.31 19.34 19.38 19.44 19.50

20.28 20.31 20.34 20.38 20.45 20.50

21.57 22.01 22.04 22.07 22.13 22.18

FeiNers FeiNerscaps de setmaNa i Festius

caps de setmaNa i Festius

R1 RG1MAÇANET MASSANES - HOSPITALET DE LLOBREGAT MATARÓ - BLANES/FIGUERES

Els recorreguts marcats en blau son directes. La resta amb transbord a Maçanet-Massanes

calella
Farmàcia ÁNGel m. 
mela JambriNa 
C. Balmes
caprabo 
C. Sant Joan
Xaloc calella 
C. Església
FraNkFurt la 
riera 
Riera Capaspre
caprabo
Turisme
creu GroGa 
Sant Jaume
el tall 
C. Església

piNeda
beNziNera eVolutioN 
N-II
caprabo
Plaça Espanya
Xaloc piNeda 
Dr. Bartomeu
Farmàcia elda 
llobet aloNso 
Av. Mediterrani
FraNkFurt la riera
Av. de la Hispanitat
Farmàcia F. costa 
pericH
Plaça de les Mèlies

saNta susaNNa
aJuNtameNt
Plaça Catalunya
ceNtre susaNNa
Ctra. N-II, km. 673

malGrat
Farmàcia carlos 
JuaN peña
C. Joan Maragall
Farmàcia eNriQue 
torruella
C. Girona
pastisseria 
Gutierrez 
C. del Carme
caprabo
Avinguda del Carmen
rest. estaNy 
C. de l’Estany
Xaloc malGrat
C. del Mar

palaFolls
beNziNera Galp
Cta. Accés Costa Brava
casal dels aVis
Avda. Costa Brava
bar el caFè de 
palaFolls
C. Francesc Macià
Farmàcia solÉ
Av. Pau Casals
oulet perFums
C. Major

tordera
milar tordera 
Camí Ral
bar la tapa ibÉrica
Camí Ral
Nou caFè del ceNtre
C. de L’Amistat
admiNistraciÓ de 
loteria Núm. 1
Plaça de l’Església
Gabimedi
Plaça Lluís Companys
 

maresmemaresme

també
al teu
costat!

Si vols treballar

amb l‘equip comercial

de Ràdio Marina,

contacta amb nosaltres

publicitat@radiomarina.com

Aquest espai està disponible

per a la vostra empresa

Tel. 660 08 90 90

solucioNs



Jordi ciuraNa

Josep Puig és el president de l’Associació 
de Voluntaris i Amics de l’Hospital Sant 
Jaume de Calella, una entitat sense 
ànim de lucre que ofereix el seu suport 
desenvolupant diferents programes de 
voluntariat i projectes assistencials, 
segons les necessitats de les persones que 
pateixen un problema de salut. Puig ha 
explicat que gran part de les donacions 
que reben provenen d’associacions 
calellenques, molt conscienciades, però 
el seu objectiu és ara aconseguir més 
visibilitat implicant les associacions dels 
pobles veïns, on també actuen, i amb 
força.

Què cal per ser voluntari de 
l’hospital?
Primer hi ha d’haver una voluntat, 
però és com anar amb bicicleta: a tots 
ens fa gràcia, però cal aprendre com 
fer-ho. No pots treballar amb malalts 
per cobrir una necessitat pròpia. 
Estem parlant de persones que estan 
en fases terminals de la vida, algunes 
que no tenen família, o que la família 
no se’n pot fer càrrec. Tot això no 
ho pots fer eficientment si no t’han 
ensenyat a fer-ho. 

Per això diferencieu entre 
“voluntaris” i “amics”.
Exacte. Els voluntaris són personal 
professional qualificat que ha passat 
uns filtres que acrediten que està 
preparat per afrontar l’impacte 
emocional d’algunes de les situacions 
en què es podrà trobar. La resta, els 
amics, som els que ens encarreguem 
de portar altres qüestions dins 
l’associació i que participem de les 
activitats recaptatòries, entre altres.

A dia d’avui l’Associació d’Amics i 
Voluntaris de l’Hospital teniu cinc 
programes engegats.
Tenim el voluntariat d’acompanyament 
a malalts -el que tenen molts hospitals 
de Catalunya-, des de fa 11 anys que 
tenim el Taller l’Encenall, amb el qual 
un psicòleg, un tallerista, i entre tres 
i cinc voluntaris treballen cada dia 
amb pacients controlats per l’Unitat 
d’Alcoholisme i altres Dependències 
(UAD). Hi fem un taller de restauració 

de mobles, d’habilitats socials... 
Intentem que cada dia tinguin 
activitats diferents, com un hort social 
cedit per l’ajuntament, on hi van un 
parell de dies a la setmana. 

Però això no és tot el que feu...
Després tenim l’espai AMIC, 
dirigit a afectats per ictus que s’han 
donat d’alta. Tenim una terapeuta 
ocupacional i algun voluntari i, una 
vegada a la setmana, un psicòleg. 
Aquest últim any hem engegat el 
programa d’atenció a les persones amb 
Alzheimer i altres demències. Vam 
fer un acord a tres amb l’ajuntament 
de Calella i l’Associació de Malalts 
d’Alzheimer de la comarca. I ara farà 
tres anys que vam engegar el servei de 
suport immediat a domicili, que en 
un 30 % ens el subvenciona Oncolliga 
Calella. 

Com es posa en marxa aquest servei?
L’hospital va detectar un problema 
amb els malalts terminals: quan se 
l’ha de donar d’alta perquè ja no s’hi 
pot fer res, la família queda molt 

atabalada. Aleshores es posa en marxa 
el Programa d’Atenció Domiciliària 
i Equips de Suport (PADES), i 
nosaltres posem un treballador 
familiar, preparat per cuidar del malalt 
en aquelles qüestions que no són 
estrictament mèdiques -mobilització, 
rentar, ajudar la família...- En teoria 
hi ha el Servei d’Ajuda a Domicili, un 
servei públic, però quan es concedeix, 
malauradament la majoria ja són “al 
cel”. Nosaltres actuem en 24-48 hores.

En aquests casos només es dóna 
suport o també s’ensenya a les 
famílies a gestionar la situació? 
Les dues coses. Nosaltres donem el 
servei, però no hi podem ser sempre, 
de manera que els ensenyem a 
mobilitzar, rentar, cuidar... aquelles 
coses que no són estrictament 
mèdiques però que són humanament 
necessàries. 

Com coordineu tots aquests cinc 
programes que formen part de la 
vostra activitat?
Treballem conjuntament amb 

els professionals de l’Hospital. 
La coordinació d’Atenció Social 
ens valida i orienta els nostres 
professionals. Intentem portar, de 
la millor manera possible, la part 
jurídica, administrativa i financera, 
però la coordinació de la qualitat 
assistencial està supervisada pels 
professionals de l’hospital. 

Com es finança tot plegat?
Aquest 2015 ens acostarem a un 
pressupost d’uns 90.000 €. Un 25 
% provenen de subvencions de 
l’Administració Pública, entre un 20 
i un 30 % són donacions d’entitats no 
públiques i la resta, un 50 % prové de 
la recaptació de les nostres activitats 
pròpies i donacions que ens fan 
particulars. Ens agradaria poder 
atendre més gent, però de moment ens 
plantem aquí.

Heu patit moltes retallades arran de 
la crisi?
Sí, s’ha notat. Algunes entitats privades 
que ens donaven, doncs ara donen 
menys o no donen. L’Administració 
Pública ha congelat les ajudes, però de 
moment s’ha mantingut la quantitat. 
També han baixat les participacions 
particulars, tot i que anem fent, però 
la ciutadania ho ha notat. La gent 
col·labora, però la situació econòmica 
del país i les famílies no ha ajudat.

Si més no la voluntat és estar sempre 
actiu per recaptar diners. 
Això fem, tot el que se’ns acut. El 
nostre repte ara és traslladar aquest 
esperit a altres poblacions: a Pineda, 
Malgrat... Volem que les associacions 
i la gent dels pobles veïns prenguin 
consciència que estem atenent els seus 
conciutadans i que necessitem que es 
mobilitzin per això. De fet, atenem 
més veïns de fora de Calella que de 
Calella.

Hi ha una desconeixença fora de 
Calella de la tasca de l’AVAH?
Les assistències socials dels municipis 
ho sabem, i la majoria d’ajuntaments 
de la comarca ens dóna alguna 
quantitat. El que ens fa falta, i ho estem 
treballant, és que les associacions 

organitzin activitats solidàries. Ho 
hem explicat en fulletons, però costa 
una mica d’entendre tota aquesta 
qüestió supramunicipal.

De fet molt aviat us podrem 
trobar en una de les activitats més 
conegudes que organitzeu: els 
vermuts de la Fira de Calella.
Hi fem un estand propi, on es venen 
productes manuals que han fet els 
usuaris de l’Encenall. També fem 
els vermuts, que ja formen part de 
l’estructura de la fira, i la trobada de 
plats casolans. Hi ha molta gent que 
porta plats ja fets, uns 120, de manera 
gratuïta, i nosaltres venem els tiquets i 
els rifem. Ja fa trenta anys que ho fem, 
i té molt èxit. Entre el que venem, els 
vermuts i els plats, fan la suma de gran 
part dels ingressos que rebem durant 
l’any. Sempre preguem perquè no 
plogui durant la fira.

Deu costar organitzar tot això.
Sí, no és fàcil. Hi ha gent que agafa 
dies de les seves vacances per venir a 
ajudar-nos. Fem dues coses que són 
boniques: d’una banda, aconseguim 
diners per tirar endavant l’associació 
però tot el que organitzem ja forma 
part de tot l’entramat de la fira.

Projectes de futur?
Estem treballant per evolucionar el 
taller l’Encenall cap a un Club Social 
de Salut Mental. Ho estem fent amb 
la Federació d’Associacions de Salut 
Mental de Catalunya, de la que 
formem part des de fa poc. Primer 
hem d’acreditar amb l’ajuntament i 
la Generalitat els espais del projecte i 
paral·lelament, estem treballant per 
definir el programa assistencial. De fet, 
sense saber-ho, el que fem nosaltres 
és gairebé el 80 % del que s’exigeix als 
membres d’aquest ens.

En què millorarà l’Encenall si això 
s’aconsegueix?
Donar una atenció millor, amb més 
professionals que hi destinen més 
hores... A més, a nivell econòmic 
disposarem d’uns recursos 
permanents de manera oficial, no 
haurem de patir tant. yy

eNtreVista a Josep puiG (PRESIDENT DE L’ASSOCIACIó DE VOLuNTARIS I AMICS DE L’HOSPITAL)
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“Volem conscienciar les associacions dels pobles 
del voltant perquè ens ajudin”

Josep puig, al carrer Església de Calella. Foto Jordi Ciurana


