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Objectiu 2015: 
Diversificar el mercat
Cal buscar alternatives al 
turisme rus 
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Alarma social per uns 
fugitius a Tordera
Es temia que fossin terroristes
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Els cossos de seguretat 
es reuneixen a Pineda
Organitzen una trobada per 
l’aniversari de Protecció Civil

L’Alt Maresme viu el Carnestoltes
El teatre amateur brilla a Calella, 
Pineda i Malgrat

David Verdaguer s’endú el Gaudí

Atrezzo, saludant després de l’obra ‘A les fosques’. Foto Atrezzo 

Arriba el rei Carnestoltes. I amb ell l’ambient de disbauxa i transgressió que necessàriament surt al carrer en aquestes festes. Els pobles del Maresme el rebran, com ja és tradició, amb rues, 
balls de disfresses o màscares, tallers i moltes altres activitats. La rua més impressionant, la del Carnaval de l’Alt Maresme –amb sortida a Pineda de Mar i destí Calella-, que cada any reu-
neix milers de persones. I per acabar-ho d’arrodonir, es repartiran 12.000 € en premis entre les millors comparses i carrosses concursants. 

Més informació p. 7

Els concursos de teatre amateur d’aquestes tres poblacions són especialment importants 
per la seva longevitat, ja que fa entre 19 i 41 anys que se celebren. A Calella, es poden veu-
re fins a 10 propostes diferents al teatre Orfeó calellenc. A Pineda, l’organització va a càrrec 
del Centre Cultural i Recreatiu, i el certamen Vicenç Bayarri de Malgrat de Mar el prepara 
el Grup Germanor i es duu a terme al Centre Cívic. 

Més informació p. 8

El jurat dels premis de l’acadèmia de cine català ha decidit atorgar-li el premi a millor pro-
tagonista masculí pel seu paper a la pel·lícula ’10.000km’, cinta que també és va endur els 
guardons de millor director, millor protagonista femenina, millor guió i millor pel·lícula 
en llengua no catalana. El Goya però, no ha pogut ser. Verdaguer estava nominat en la ca-
tegoria d’actor revelació. El premi va ser finalment pel presentador de la gala, Dani Rovira 
(‘8 apellidos vascos’). 
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Participants de la Rua de l’Alt Maresme l’any passat. 
Foto Quim Botey de Fotofilm Calella

David Verdaguer i el seu Gaudí a millor protagonista masculí. Foto Paco Amate
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Des de Ràdio Marina ens plau posar en les seves mans aquest primer 
exemplar de la nova publicació mensual La Marina Maresme.
Després de quasi dos anys d’editar una publicació molt similar que cobreix la 
informació de Blanes i Lloret de Mar, hem decidit iniciar una nova etapa amb 
una segona edició dedicada exclusivament a l’Alt Maresme.

Volem ser el nou vehicle que aporti la imatge i la crònica de l’activitat cultural, 
esportiva i associativa de les poblacions de Calella, Pineda de Mar, Santa 
Susanna, Malgrat de Mar, Palafolls i Tordera.
Cada mes estarem als dispensadors que hem situat en punts estratègics de 
cada població a través dels que distribuirem 25.000 exemplars que tothom 
pot prendre gratuïtament. 

També estarem presents en locals de restauració, cafeteries i sales d’espera 
mitjançant una distribució específica per aconseguir la màxima difusió 
possible. Des d’ara ens oferim per atendre les demandes dels locals d’aquestes 
característiques que no hagin estat proveïts. 
La Marina Maresme és l’extensió impresa dels informatius de Ràdio Marina 
que vol seguir “sempre al teu costat” com ha estat fent els darrers 30 anys.
Esperem poder comptar amb una bona acollida per ajudar a donar rellevància 
a la rica activitat social de l’Alt Maresme i pretenem ser l’aparador per a les 
seves  manifestacions.

Convidem les associacions de tota la comarca que ens informin de les seves 
activitats per poder ser l’altaveu del seu esforç.
lamarina@radiomarina.com  yy

L’Editorial

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

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
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Cat Salut Respon 061
Consell Comarcal del Maresme 93 741 16 16 
Hospital Comarcal 937 690 201

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

El jutjat d’Arenys de Mar ha ad-
mès a tràmit la demanda de 
l’Ajuntament de Calella contra 
l’empresa ‘Playa y Fiesta’ per ha-
ver organitzat un esdeveniment 
que fomenta el turisme de bor-
ratxera.

L’any passat per Setmana Santa 
900 joves francesos van arribar a 
Calella sota el reclam de consum 
d’alcohol sense límit. 

Immediatament l’Ajuntament 
de Calella es va mostrar contrari 
davant d’aquest tipus de celebra-
cions i, després de recopilar tota 
la informació necessària, va de-
mandar l’empresa organitzadora 

d’aquest viatge per a estudiants. 
Ara, el jutjat ha acceptat la de-

núncia i des de Calella reclamen 

també mesures cautelars per 
impedir que es torni a celebrar, 
ja que consideren que aquesta 
festa amb alt contingut sexual i 
consum d’alcohol sense límit ha 
malmès greument la imatge de la 
població.

La demanda que ha presentat 
l’Ajuntament contra l’operador 
turístic francès no reclama cap 

quantitat econòmica, però sí que 
exigeix la prohibició que es torni 
a celebrar.

Des del primer moment en què 
es va conèixer aquesta notícia, la 
postura de l’alcaldessa Monster-
rat Candini ha estat de ‘toleràn-
cia zero amb qualsevol iniciativa 
turística que pugui malmetre la 
ciutat’. No és la primera vegada 
que s’hi organitzen viatges amb 
aquesta finalitat. Fins l’any 2010 
s’hi duia a terme el ‘Calellafest’, 
una trobada de joves estudiants 
europeus que per Setmana Santa 
omplia els carrers del municipi 
amb l’excusa de l’esport i amb la 
realitat d’un consum desenfrenat 
d’alcohol. yy

Accepten la demanda de 
Calella contra l’Springbreak

CALELLA

La ciutat vol garantir la tranquil·litat nocturna, tant de turistes com de calellencs. Foto Tino Valduvieco

«L’Ajuntament manté una 
postura de tolerància 

zero amb el ‘turisme de 
borratxera’»
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L’EDAR  (Estació de Depuració 
d’Aigües Residuals), que va entrar 
en funcionament el 2012, està con-
format per 30 quilòmetres de col-
lectors en alta, 12 estacions de bom-
bament, una planta depuradora i un 
emissari submarí.

Els responsables del sistema de 
sanejament destaquen la millora 
de la qualitat de l’aigua que ha ex-
perimentat la zona en els darrers 20 
anys. 

L’alcalde de Pineda de Mar, Xavier 
Amor, fa un balanç positiu d’aquests 
anys de funcionament, però recorda 
que hi ha temes pendents, ‘nosaltres 
vam entendre que el més important 
era descontaminar l’aigua, eliminar 
pudors i sorolls, però aquesta de-
puradora tenia un pressupost molt 
superior perquè preveia aquest trac-
tament terciari’.

El tractament terciari de les aigües 
consisteix en l’eliminació dels mine-
rals, virus, metalls pesants i matèria 
orgànica dissolta o sintètica. Inclou 

processos biològics, físics i químics 
i permet tornar a reutilitzar l’aigua 
depurada per el reg de carrers, la 
jardineria o la indústria. Xavier 
Amor assegura que aquesta segona 
fase ‘s’ha anat reclamant a l’Agència 
Catalana de l’Aigua i a la Generali-
tat’, però per ara no han arribat a cap 
acord. Segons Amor, ‘l’excusa és que 
la inversió en infraestructures està 
aturada’.

 Malgrat tot, des del consistori 

pinedenc reconeixen que la po-
sada en marxa de la depuradora 
ha suposat una millora en tots els 
sentits. Amor recorda: ‘Hem pas-
sat moments surrealistes, recordo 
haver d’ordenar el tancament de la 
platja un 15 d’agost: ara estem més 
tranquils’.

Aquesta instal·lació, que dóna 
servei als pobles de Palafolls, Mal-
grat, Santa Susanna, Pineda i Cale-
lla, té una capacitat de tractament 

per a 54.000 m cúbics d’aigua resi-
dual al dia. 

Tot i això indiquen que en epi-
sodis intensos de pluja, la forta ur-
banització de la franja costanera 
provoca que part de les aigües no 
puguin ser recollides pels sistemes 
de sanejament i siguin abocades di-
rectament al mar, ‘cosa que pot pro-
vocar incidències puntuals’.

El passat 2014 la planta va de-
purar més de 8 hectòmetres cúbics 

d’aigua, tot i que l’any anterior es va 
fregar la xifra de 9,5 hectòmetres 
cúbics. 

Un projecte problemàtic
A finals de 2006, el Departa-

ment de Medi Ambient i Habitat-
ge (DMAH) va fer públic el projec-
te de depuradora de l’Alt Maresme 
i l’acord amb els alcaldes de Santa 
Susanna i Pineda de Mar per lo-
calitzar-la en uns terrenys costa-
ners. Però al llarg del 2007 el ple 
de l’Ajuntament de Pineda de Mar 
va aprovar diferents mocions en les 
quals es demanava al DMAH ubicar 
la depuradora en una localització 
alternativa. Finalment, el DMAH i 
els ajuntaments als quals la depu-
radora dóna servei acorden la re-
cuperació d’un antic projecte per a 
situar la depuradora a la pedrera de 
Montpalau, als municipis de Torde-
ra i Pineda de Mar. Les obres de la 
depuradora, després de solucionar 
aquests problemes, es van iniciar 
al 2008, però no va ser fins el 2012 
que es van posar en marxa. yy

Pineda torna a reclamar el tractament terciari 
de les aigües residuals de la comarca 

ALT MARESME

Les instal·lacions de la depuradora de l’Alt Maresme. Foto Yoyo
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Durant dos mesos de finals de 
2014, cinc joves creadores de 
diferents nacionalitats (Mèxic, 
Colòmbia, Brasil i Espanya) van 
instal·lar-se a Tordera on van de-
senvolupar els seus projectes al 
voltant d’una temàtica comuna: la 
‘Ciutat subterrània’. 

El resultat del procés creatiu s’ha 
traduït en una exposició al Centre 
de Cultura Contemporània de 
Barcelona (CCCB). La inaugura-
ció va ser el dia 15 de gener i ha 
estat comissariada per Montse 
López Páez i Eva Vila Pou, profes-
sores de la Facultat de Belles Arts 
de la Universitat de Barcelona.

En aquesta segona edició, Sara 
Castillo, Gabriela Galván, Diana 

Londoño, Luisa Marinho i Julia 
Martos, a través dels seus projec-
tes artístics han revelat una reali-
tat molt més amplia que dota de 

nou significat l’entramat social i 
polític del municipi.

Donar visibilitat a aquesta tra-
ma soterrada, que connecta reali-
tats diverses i que es troba sempre 

en tota ciutat, permet a aquestes 
artistes traçar vincles entre el món 
visible i l’invisible.
Els projectes

A Ciutat Subterrània.02, Sara 
Castillo, a través del projecte ‘Loa-
ding City’, planteja reflexionar sobre 
la representativitat de les realitats 
locals a la xarxa; Gabriela Galván 
amb ‘Oficio de zahorí’ proposa en-
dinsar-se en el subsòl a través de 
les deus subterrànies del municipi; 
mentre que Diana Londoño a través 
del seu ’Underlined’ presenta una 
sèrie de tres dibuixos a través dels 
quals elucubra sobre la idealització 
del món subterrani. A ‘InstantPosi-
tions’, Luisa Marinho emfatitza l’al-
tra identitat, subterrània potser, que 
adoptem en traslladar-nos a un altre 

lloc, en ocupar una posició estranya 
a la que normalment habitem. I Ju-
lia Martos fa la proposta fotogràfica 
‘Tordera Park’, on captura escenaris 
de les urbanitzacions de Tordera 
per manipular-los a posteriori i res-
saltar-ne el factor escenogràfic que 
tenen implícit.

Ciutat subterrània.02 és el re-
sultat visible de la segona edició 
del projecte de residència artís-
tica dut a terme a Mas Panella 
i impulsat per l’Ajuntament, la 
Fundació Teatre Clavé i la Facul-
tat de Belles Arts de la Universi-
tat de Barcelona. 

El resultat de tota aquesta inno-
vadora experiència artística s’ha 
pogut veure durant dues setmanes 
en un recinte del Centre de Cultu-
ra Contemporània de Barcelona, 
en una mostra que el proper mes 
de març es traslladarà al vestíbul 
del Teatre Clavé de Tordera. yy

La ciutat de Calella serà a partir 
del març d’aquest 2015, la Capital 
de la Sardana. El relleu li passarà 
Barcelona, que durant el 2014 ha 
organitzat un total de 168 actes. 

De fet, Calella, ja ha començat 
amb els seus actes. La biblioteca de 
Can Salvador de la Plaça ha acollit 
recentment l’exposició ‘Músics a 
l’Aplec’, un treball fotogràfic de Jo-
sep Maria Colomer, membre del 
club Foto-Film Calella. 

A l’exposició s’hi ha pogut 
veure un recull de fotografies 
de l’etapa més tardana de l’Aplec 
Pairal de Catalunya, que fa 89 
anys que se celebra a la ciutat. 
També s’hi ha vist fotos més 
recents, a partir del 2011, quan 

Colomer va reprendre els repor-
tatges iniciats a finals dels 70. En 
total, una vintena d’instantànies 
per homenatjar tots aquells mú-
sics i bandes que han passat pel 

tradicional aplec.
L’alcaldessa de Calella, Mont-

serrat Candini, entén la capitali-
tat de la sardana com “un repte 
aconseguit amb el suport i la col-
laboració de ciutadans i entitats 
que històricament han treballat 
de valent per la difusió de tot 
allò que envolta la nostra dansa”.

Durant els dies 14 i 15 de març 
es durà a terme el gruix de les 
activitats previstes. El tret de 
sortida, l’acte solemne de procla-
mació amb la lectura del pregó.

El responsable del pregó serà 
el doctor Carles Cordón, recone-
gut investigador i Professor and 
system chair Pathology, Professor 
Oncological Sciences i Professor 
Genetics and Genomic Sciences a 

l’hospital Mount Sinai de Nova 
York.

Entre els principals actes de 
celebració també hi podem tro-
bar l’estrena de la sardana ‘Cale-
lla, capital de la Sardana’, origi-
nal de Jordi Feliu. A la tarda, una 
ballada de sardanes amb la pre-
sentació de la cobla Capital de 
la Sardana que dirigeix Francesc 
Cassú, amb l’estrena de sardanes 
dedicades a Calella.

La intenció de la Capital de la 
Sardana és convertir durant un 

any una població diferent del 
territori en un punt de trobada 
obligada no només per al món 
de la sardana i la dansa catalana, 
sinó també per a la resta de la so-
cietat. Aquest projecte vol oferir 
a tothom un esdeveniment nou, 
festiu i dinàmic vinculat a la sar-
dana. yy

«La mostra ha estat 
acollida pel Centre de 

Cultura Contemporània de 
Barcelona»

«El tret de sortida oficial 
serà els dies 14 i 15 de 

març»

«Calella rep la capitalitat 
de les mans de la ciutat de 

Barcelona»

«Les cinc artistes 
participants venien de 

Mèxic, Colòmbia, Brasil i 
Espanya»

Tordera reobre la ‘Ciutat Subterrània’

Calella es prepara per ser la Capital de la
Sardana aquest any 2015

TORdERA

CALELLA

‘Pubilla’, de Nicole Melo (alter ego de Luisa Marinho). Foto Jordi Ciurana

L’aplec de Calella l’any 1967. Foto Josep Ma. Colomer Mir
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El mercat rus ha punxat. La deva-
luació del ruble –més notable en 
els últims mesos– , la crisi política 
amb Ucraïna, la caiguda d’opera-
dors turístics russos relativament 
importants, etc. Aquests són al-
guns dels motius a qui el sector 
turístic català atribueix la davalla-
da del turisme rus aquesta passada 
temporada. 

En el cas concret de Calella, la 
presidenta de la seva Associació 
Turística (ATC), Isabel Mallol, 
afirma que el mercat rus “ha dis-
minuït entre un 10% i un 15%”. 
Tot i això, en xifres globals, la da-
vallada del turisme en aquesta ciu-
tat ha quedat en un 3%.

Així doncs, ara toca buscar al-
ternatives, nous horitzons per al 
turisme.

No casar-se amb un mercat
Mallol assegura que el que cal 

fer és tenir sempre una carta sota 
la màniga i no casar-se amb cap 
mercat perquè “el que està passant 
amb Rússia avui, demà pot passar 
en un altre país de la Unió Euro-
pea”.

Nous turismes
Aquest any Calella s’inaugu-

ra com a ciutat amb la marca de 
cicloturisme, una de les sortides 
proposades des del Departament 
de Turisme de la Generalitat de 
Catalunya. Isabel Mallol: “Nosal-
tres necessitem pernoctacions, 
així que enfocarem aquesta op-
ció en els mercats alemany, fran-
cès, belga, suís i del Regne Unit”. 
El cicloturisme és un servei que 
ofereix un ampli ventall de rutes 
auto-guiades o guiades en bici-
cleta, ja sigui de carretera o d’alta 
muntanya.

A més a més, la ferma aposta 
que s’ha fet pel turisme esportiu 
comença a donar els seus fruits. 
Sense anar més lluny, la pro-
va Ironman, una triatló d’abast 
mundial que el 2014 va portar 
2.500 esportistes. Entre ells: ca-
nadencs, nord-americans i també 
provinents dels països nòrdics, 
nacionalitats que segons destaca-
va Mallol, “mai s’havien interessat 
per Calella”.

Malgrat de Mar aposta per ven-
dre la tranquil·litat i el component 
familiar de la seva destinació. 
Segons comentava la gerent de 
Malgrat Turisme, Ester Gil, “hi ha 
establiments on hi anaven els avis 
quan eren joves, i que ara ja hi van 
amb els néts”. Aquesta fidelització 
del turista, facilita també un trac-
te molt més proper amb el client. 
Com apuntava Gil: “No és l’habi-

tació 201: és el senyor Müller, el 
senyor Rodríguez...”

Més presència a Internet
El màrqueting online és molt 

efectiu. De fet, l’ATC creu que 
han pogut salvar la tempora-
da turística 2014 sobretot per la 
feina que s’ha dut a terme a tra-
vés d’aquesta eina, bàsicament a 
França. Mallol: “Estar presents a 
les xarxes és efectiu, et pots de-
dicar específicament a segments”.

Des de Malgrat comparteixen 
aquesta idea, de manera que pro-
curen estar molt al dia en aquest 
sentit. Ester Gil afirma que “la 
gent es planifica molt més les va-
cances, i el millor per fer-ho és es-
tar present a Internet”.

Paral·lelament, de cara a aquest 
2015 Calella i Malgrat de Mar par-
ticiparan en diferents fires de Tu-
risme, com per exemple FITUR, a 
Madrid, i al Salon des Vacances, a 
Brusel·les.

Aprofitar la situació geogràfica
Tan Calella com Malgrat –i l’alt 

Maresme en general-, gaudeixen 
d’una ubicació privilegiada en el 
territori. Pràcticament entre dues 
de les capitals més atractives tu-

rísticament de tota la comunitat: 
Barcelona i Girona.

Isabel Mallol reivindica però, una 
millora de les comunicacions amb 

l’aeroport de Girona: “S’ha de re-
activar aquest aeroport, s’ha de fer 
atractiu per als operadors turístics”.

Des de Malgrat són més opti-

mistes. Gil: “Estem ben connec-
tats; no som un oasis en un desert, 
sinó que tenim la sort d’estar rode-
jats d’un entorn natural, cultural i 
recreatiu molt important”.

Tàndem públic-privat
Ambdues institucions –Associ-

ació Turística de Calella i Malgrat 
Turisme- coincideixen en l’encert 
que ha suposat el fet de treballar 

conjuntament el sector públic i el 
privat.

“No som enemics, estem treba-
llant de comú acord en les propostes 
que fem per la promoció turística 
del municipi”, afirma Ester Gil. 

L’Associació Turística de Calella 
parla també de gran satisfacció 
amb el conveni de col·laboració 
que tenen firmat amb l’Ajunta-
ment, ja que els permet decidir 
de quina manera distribueixen la 
taxa turística, a la qual es van opo-
sar fermament en un principi. En 
paraules de la presidenta de l’ATC, 
Isabel Mallol: “Això passa en molt 
pocs municipis,perquè hi ha molts 
pobles que s’ho fan directament 
des del grup municipal”. yy«Calella aposta aquest 

2015 pel turisme esportiu i 
el cicloturisme»

«Cal aprofitar la 
privilegiada situació 

geogràfica de l’Alt 
Maresme»

«Qui no té presència a la 
xarxa, és com si no existís»

Objectiu 2015: Diversificar el mercat
ALT MARESME

La platja de Calella, a l’estiu. Foto Tino Valduvieco
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La programació es va obrir el 
30 de gener, amb l’espectacle de 
creació del grup de teatre 7 i mig 
titulat ‘A porta tancada’, basat en 
l’obra homònima del filòsof Jean 
Paul Sartre.
Entre les obres previstes, en el 

Cicle de teatre i dansa, es presen-
tarà ‘Tirant lo Blanc’ (19 d’abril) 
de la ITNC Jove Companyia. El 
director del Teatre, Josep Navar-
ro, ha explicat que l’espectacle ha 
estat coproduït per cinc teatres. 
El resultat s’estrenarà al Teatre 
Nacional de Catalunya el mes de 
març.

El Cicle teatre i dansa es va es-
trenar el passat 8 de febrer amb 
‘Wad Ras / Minus 16’, una doble 
proposta de dansa a càrrec de la 
jove companyia de l’Institut del 
Teatre. Josep Navarro, ha expli-
cat que la companyia feia tres 
anys que no trepitjava el Clavé. 
Com a activitat prèvia, el vestí-

bul del teatre acollirà una expo-
sició. A més a més, el plat fort 
del cicle ve de la mà de Jordi 
Bosch i Jordi Boixaderes, amb la 
seva obra ‘El crèdit’ (8 de març).

El Cicle AINDA inclourà l’es-
pectacle ‘Planeta i-Neptú’ (13 de 
març) d’en Peyu, col·laborador 
de l’APM?.
El Cicle bé + bo manté la com-
binació en un mateix espai de 
propostes gastronòmiques amb 
propostes artístiques. En aques-
ta ocasió els dies 27 de febrer i 
8 de maig amb dos espectacles 
titulats ‘Volàtil’ i ‘Jazz!’.

La programació es completa 
amb el Cor Carlit Gospel (12 
d’abril), la formació estable de 
gospel més antiga de Catalunya 
i Espanya.

Cicle familiar
Per als més petits, la programa-
ció va començar el passat 24 de 
gener, amb la pel·lícula ‘L’abella 

Maia’, que va substituir els ‘Pin-
güins de Madagascar’, que no es 
va poder projectar per canvis 
d’última hora. Així mateix, el ci-
cle familiar manté la combinació 
d’espectacles en viu i cinema. Els 
espectacles previstos són ‘Mi-
nimón’ una proposta de dansa 
i ‘Les fades de la bella dorment’, 
un espectacle de titelles-objectes 
i actrius. El passat 7 de febrer les 
‘Bombolles de paper’ de la com-
panyia Múcab Dans van demos-
trar com es combinen a la per-

fecció la dansa, la música en di-
recte i la interacció multimèdia.
Completa el Cicle Familiar la 
pel·lícula d’animació Peter Pan. 
Com a novetat en el bloc de 
preus i descomptes, aquesta 
programació compta amb un 
preu diferenciat per les entrades 
anticipades i per les entrades a 
taquilla (adquirides el mateix 
dia de la funció des d’una hora 
abans). yy

Les primeres sessions del segon 
trimestre han estat dedicades als 
150 anys del naixement de Ric-
hard Strauss; en un to més filo-
sòfic, a “La banalitat del mal en 
el segle XXI”. També s’ha parlat 
del paper dels mestres durant la 
República i de l’arquitectura re-
naixentista.

En la programació destaquen 
les conferències de temàtica 
cultural, tant en l’àmbit literari, 
pictòric i cinematogràfic, però 
també hi ha lloc per debatre te-
mes històrics, qüestions medi-
ambientals (“Alteració antròpica 
del litoral: cas de la Costa Brava 
i Maresme) i econòmics (“La vi-
abilitat de Catalunya”). 
Els professors universitaris i es-
pecialistes en les diferents matè-
ries imparteixen aquests coneixe-
ments, que a més a més es com-
plementen amb sortides i altres 
activitats culturals. Per exemple, 
com comenta la directora de 
l’Aula, Sílvia López, estan prepa-
rant una sortida a veure l’obra de 

teatre ‘El rei Lear’, amb Núria Es-
pert i dirigida per Lluís Pasqual 
i una visita a l’exposició ‘Picasso/
Dalí; Dalí/Picasso’ que es podrà 
veure al Museu Picasso de Bar-

celona a partir del mes de març. 
La voluntat és que aquestes sor-

tides puguin complementar la in-
formació obtinguda pels alumnes 
de l’Aula durant les xerrades. Així 

doncs, la primera està relaciona-
da amb la conferència del doctor 
en Filologia Catalana Ramon Ba-
cardit, i la segona complementa-
rà l’explicació de la historiadora 

Claustre Rafart, sobre els ‘Paisat-
ges de la Barcelona de Picasso’, el 
proper 4 de març.

L’Aula, vinculada a la Univer-
sitat Pompeu Fabra, és oberta a 
totes aquelles persones adultes 
amb inquietuds culturals que te-
nen el desig de mantenir-se in-
tel·lectualment actives. 

Els últims dimecres de cada 
mes estan dedicats al monogrà-
fic “La cultura del Renaixement”. 
Són vuit sessions en total orga-
nitzades en motiu del cinquè 
aniversari de l’Aula. Aquest tri-
mestre estarà dedicat a l’arqui-
tectura renaixentista, als ‘Da-
vids’ de Donatello, Verrocchio i 
Miquel Àngel (25 de febrer), i al 
pensador Galileu Galilei (25 de 
març).

L’Aula es va fundar el maig de 
2010, amb la finalitat d’apropar 
als ciutadans una formació cul-
tural de nivell universitari. Tot i 
això, no es tracta d’un ensenya-
ment reglat, de manera que no 
és necessari superar cap prova 
d’accés o tenir cap titulació prè-
via per inscriure-s’hi. yy

«Les entrades per als 
espectacles es poden 

adquirir al Teatre o bé per 
Internet»

«El Teatre Clavé segueix 
potenciant els espectacles 

del Cicle Familiar»

Nova programació al Teatre Clavé 

L’Aula d’Extensió Universitària de Calella
reprèn el curs amb noves conferències 

TORdERA

CALELLA

Imatge exterior del Clavé. Foto Teatre Clavé

Vicenç Villatoro va obrir el curs 2014-15. Foto Aula Calella
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Ja ho diu el refranyer popular: 
‘Més tard o més matiner, Carna-
val, dins del febrer’.

El més lluït de la zona, el Car-
naval de l’Alt Maresme, amb 
sortida des de Pineda de Mar i 
arribada a la fàbrica Llobet-Guri 
de Calella, on es duu a terme un 
gran ball de disfresses. 

Enguany el Carnaval repartirà 
més de 12.000€ en premis, divi-
dits en tres categories: A (de 3 
fins a 10 participants), B (entre 
11 i 40 participants) i C (grups 
de més de 41 persones).

A diferència d’altres edicions, 
enguany el jurat no estarà parat 
en un punt del recorregut, on es 
paraven les comparses per fer la 
coreografia que havien preparat, 
sinó que, per tal d’alleugerir el 
recorregut, el jurat serà de ca-
ràcter itinerant.

A l’hora de premiar les com-
parses, el jurat valorarà quatre 
ítems: originalitat, carrossa, ves-
tuari i coreografia.

L’any passat hi van participar 
24 comparses i 21 grups en total, 
i per aquesta edició, ja hi ha una 
vintena d’inscrits. 

Abans però, Calella i Pineda 
celebraran els actes locals. El dia 
14,a les 17h, pregó d’en Carnes-
toltes i rua infantil a Calella, que 
acabarà amb berenar per a tot-
hom i ball de disfresses a la nit. 
A Pineda, diumenge a les 11h, la 
rua i a la 13h, escudellada popu-
lar.

TORDERA
Deixant enrere les festes de 

Nadal, Tordera ja prepara el 
Carnestoltes 2015. Hi haurà di-
ferents categories: individual i 
parelles, petits grups (col·lectius 
de 3 a 9 persones), grups (de 10 
a 24 persones), comparses for-
mades per col·lectius de 25 a 40 
persones i comparses de més de 
40 persones. Finalment, hi hau-
rà premi per a la millor carrossa 
i un concurs de disfresses en el 
lloc de treball.

En total es repartiran més de 
1.000€ entre premis i ajuts.

La rua de carnestoltes sortirà 
dissabte 14 de febrer a les 17.30h 
des de l’avinguda Països Cata-
lans. En cas de pluja es celebrarà 
el dia 21 de febrer a la mateixa 
hora.

PALAFOLLS
A Palafolls però, ho celebren 

el proper 21 de febrer a les 18h. 
Les entitats o colles interessades 
en participar han de formalitzar 
la inscripció abans del dia 16 de 
febrer a les 12h.

La gratificació que s’atorga a 
les colles participants a la Rua és 
de 125€ per cada carrossa de 3m 
de llarg per 2m d’ample. La gra-
tificació també podrà lliurar-se 
a comparses sense carrossa amb 
una disfressa destacada i un mí-
nim aproximat de 40 persones. 
La participació remunerada es-
tarà limitada a un màxim de 12 
carrosses, que es seleccionaran 
d’acord amb el barem descrit al 
reglament de participació. 

MALGRAT
A Malgrat també volen cele-

brar aquesta festa, i ho comen-
çaran a fer el divendres, 13 de 
febrer, amb la 1a rua de Com-
parses. L’eslògan de la festa d’en-
guany es ‘Pira’t a Malgrat’, ja que 
tot el carnestoltes està dedicat al 
món dels pirates. Pel dia 14, el 
parlament del rei Carnestoltes i 
un espectacle infantil que porta 
per nom ‘La volta al món’. 

Paral·lelament, el rei Carnes-
toltes ha ordenat uns manaments 
que, en cas que es compleixin, es 
traduiran en regals o descomp-
tes als comerços participants 
al Carnaval d’aquesta població. 
Alguns exemples, portar un pe-
daç negre a l’ull, fer-se cicatrius 
i barba o lluir un cinturó negre i 
un mocador al cap.

SANTA SUSANNA
A Santa Susanna el Carnes-

toltes serà el dia 14, i comença-
rà amb una cercavila pel centre, 
acompanyats de la Colla de Ge-
ganters i Grallers de la vila. A les 
12h, taller de Contrapàs i recep-
ció de truites per la XVIa mostra 
de truites. A les 13h, la degusta-
ció i el sorteig de productes per 
a aquells que vagin disfressats. yy

L’Alt Maresme es vesteix de Carnestoltes
ALT MARESME

Participants al Carnaval de l’Alt Maresme 2014. Foto Quim Botey de Fotofilm Calella

BRAVAUTO Carretera Accés Costa Brava, al costat de l'hospital de Blanes · Telèfon: 972 33 77 61



8   LA MARINA MARESME febrer De 2015

“Xocolata per l’ànima” o aprendre a gestionar 
correctament les emocions

TORdERA

Els nens participen en el taller ‘Respira’t’. Foto Jordi Ciurana

Els primers en engegar va ser el 
grup Germanor de Malgrat, que 
va donar el tret de sortida el pas-
sat mes d’octubre.

El certamen Vicenç Bayarri i 
Miralles ja es troba en la fase fi-
nal de la seva dinovena edició, a 
l’espera de les últimes represen-
tacions. 

Van estrenar l’escenari el grup 
34 Passes de Terrassa, amb l’obra 
‘Casa de Nines’. Des de llavors hi 
ha passat els grups Farga’m, amb 
‘La importància de ser Franc’; el 
grup Punt i Seguit amb l’obra ’25 
de gener’ i els veïns de la Com-
panyia del Centre de Pineda de 
Mar amb ‘Criatures Salvatges’, 
una adaptació de la comèdia 
dramàtica de Yasmina Reza ‘Un 
Déu salvatge’.

Segons el portaveu del Grup 
Germanor, Josep Pérez, estan 
molt satisfets amb l’afluència de 

públic i amb la qualitat de les 
obres que han ofert fins al mo-
ment, ‘El que tenim a partir d’ara 
és molt bo i estem orgullosos 
que el poble de Malgrat i roda-
lies participin d’aquestes obres’.

Josep Pérez, també secretari 
del col·lectiu, ha destacat el gran 
nivell de les obres que han dut al 

centre cívic i la voluntat d’oferir 
un gran ventall de temàtiques 
diverses, amb la finalitat que 
pugui agradar al màxim de gent 
possible.

En les properes sessions del 
concurs de teatre, ‘Dues dones 
que ballen’ (22 de febrer), ‘Menà-

ge a trois’ (1 de març), ‘Agnès de 
Déu’(15 de març) i ‘RIP’ (22 de 
març).

Les representacions es duen a 
terme els diumenges a les 6 de la 
tarda al Centre Cultural de Mal-
grat de Mar.

Deu propostes més a Calella
En aquest cas va ser la compa-

nyia Nyoca, de l’Ametlla del Va-
llès, qui van obrir el certamen. 
I ho van fer amb l’obra ‘Un es-
perit burleta’, amb text de Noel 
Coward.

A continuació la tragèdia 
‘Panorama des del Pont’ d’Art-
hur Miller,amb el Grup de Teatre 
Abraxas del Foment Martinenc 
de Barcelona.

El president de la Joventut 
Artística de Calella, Francesc 
Playà, destacava el gran nivell 
dels grups participants i la ‘difi-
cultat de decidir-se per una o al-
tra companyia a l‘hora d’escollir 
els grups que entren a concurs’.

La programació ha continuat 
amb ‘El cant de la cigala’ d’Al-
fonso Paso, interpretat pel grup 
Benet Escriba de Sant Feliu de 
Guíxols i ‘Criatures ferotges’, 
de la Companyia del Centre de 
Pineda.

A partir d’aquí, clàssics com 
‘Terra Baixa’, del Centre Moral de 
Gràcia (15 de febrer), ‘Berenàveu 
a les fosques’ (22 de febrer), amb 
la Cia. Enric Borràs, ‘Les germa-
nes Brewster’ (1 de març), del 
grup de teatre Arrel, ‘El Nom’(8 
de març), amb l’Agrupació Te-
atral Casal de Calaf, ‘Cobejant 
el genet’ (15 de març), del Grup 
escènic Navàs i per acabar ‘El mè-
tode Grönholm’ (22 de març), in-
terpretat per la Cia. El Rossegall.

La venda de localitats per a 
cada espectacle es fa el dia de re-
presentació, a la taquilla del Tea-
tre Orfeó Calellenc i també una 
hora abans de la funció. 

36a edició a Pineda
Els últims en engegar van ser 

el Centre Cultural i Recreatiu 
de Pineda de Mar. L’obertura 
del concurs ha anat a càrrec del 
grup la K-mama de Calafell amb 

la comèdia ‘RIP’. 
Després, va ser el torn del grup 

Atrezzo Teatre de Vilafranca de 
Penedès amb la comèdia ‘A les 
fosques’, una obra molt divertida 
que la Companyia del Centre ja va 
representar fa uns anys, tal com 
explica el coordinador del con-
curs, Josep Piris, ‘l’obra va tenir 

molt d’èxit, nosaltres la vam fer en 
català, amb el títol ’L’apagada’.

La tercera proposta provenia 
de Malgrat de Mar, amb l’obra 
‘Pels pèls’ que va presentar el 
grup Germanor.

El concurs de teatre Premi Vila 
de Pineda s’allargarà fins el dia 1 
de març i en total es podrà veu-
re sis obres de diferents gèneres: 
comèdia, drama, drama social i 
drama psicològic.

Piris explica que les sol·lici-
tuds han minvat una mica aquest 
any, ‘l’any passat en vam tenir 
unes 45 i aquest any ens hem 
quedat en 38’.

A Pineda queden pendents de 
veure la ‘Dansa d’agost’ (15 de fe-
brer) del grup Acte quatre, ‘Ag-
nès de Déu’ (22 de febrer) de la 
Inestable ceretana de Puigcerdà i 
per acabar, ‘Enemic Públic’ (1 de 
març) de la Cia. Impuls de Mo-
lins de Rei.

Totes les funcions són a les 6 
de la tarda al Centre Cultural. yy

En marxa els concursos de Teatre Amateur de 
Malgrat, Pineda i Calella

MALgRAT - pINEdA - CALELLA

La Companyia del Centre en un moment de la representació ‘Criatures ferotges’. Foto Joan Caimel

Imatge de l’obra Agnès de Déu, de la Companyia de Puigcerdà. 
Foto Cia. Inestable Ceretana de Puigcerdà

«El més important en 
aquests certàmens és que 

hi hagi varietat, que siguin 
per a tots els gustos»

«En total, es podran veure 
als teatres una vintena de 
propostes teatrals fins al 

març »

La Biblioteca de Tordera va ini-
ciar al mes de desembre un cicle 
d’activitats especials que es pre-
senta sota el títol “Xocolata per 
l’ànima”. Es tracta d’un programa 
que s’allargarà fins al 21 de febrer 
i durant el qual es duran a terme 
activitats gratuïtes per a adults i 
infants dedicades específicament 
a la gestió de les emocions i el 

benestar personal des de diversos 
punts de vista.

Per promoure la participació, 
en alguna activitat puntual, el 
personal de la biblioteca oferirà el 
servei de monitoratge per facili-
tar que les famílies hi puguin anar 
i deixar els fills/es a la sala infantil 
de la Biblioteca fent tallers, jocs o 
llegint.

Algunes de les activitats neces-
siten inscripció prèvia. El cicle rep 

el suport de “Construint Camins”, 
una entitat sense ànim de lucre 
destinada a desenvolupar progra-
mes d’intervenció socioeducativa 
en diverses àrees. També hi col·la-
bora la Confiteria El Cisne, que al 
final de cada sessió obsequia els 
participants amb un tast de xoco-
lata, aprofitant el nom que porta el 
cicle de conferències. Entre altres 
activitats es faran tallers, confe-
rències i espectacles teatrals. yy
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La principal novetat és que Mal-
grat de Mar ha recuperat aquesta 
festivitat després de vuit anys sen-
se fer-la. La Cooperativa Agríco-
la Progrés - Garbí organitzava la 
tradicional celebració i enguany 
ha estat l’Ajuntament -amb la col-
laboració del Centre Lúdic Tasta-
olletes- qui se n’ha volgut ocupar.

Malgrat celebrava aquesta tra-
dicional festa des de 1890. Entre 
aquest any i el 1936, la mutualitat 
cavallina de Sant Antoni Abat, for-
mada exclusivament per pagesos, 
va ser l’encarregada d’organitzar la 
festa fins al 1936, quan es va inte-
grar a El Progrés, i -com també ho 
va fer la Germandat de Llauradors 
durant el franquisme- va assumir 
les competències i funcions mutu-
als. Tot i això, El Progrés ja col·la-
borava amb la celebració de Sant 
Antoni abans del 1936. Més tard, 
a partir del 1942, la celebració la 
va organitzar la Germandat de 
Llauradors. La festa es va deixar de 
celebrar al 1968 per la reducció del 
nombre de cavalls i mules, i des-
prés es va recuperar al 1980, tot i 
que els cavalls i els burros ja havien 
desaparegut de les feines del camp.

Aquest any el punt de trobada 
va ser la plaça Germana Campos 
on es va iniciar la cercavila cap a la 
plaça de l’Església, on es va dur a 
terme la benedicció dels animals. 

A Tordera, més de seixanta cavalls
La festa va començar al parc Pru-

denci Bertrana, amb la tradicional 
concentració de cavalls i posterior 
esmorzar. Finalment van ser una 
seixantena els que s’hi van reunir, 

i que a mig matí van fer arrencar la 
cercavila acompanyats de la Colla 
de Geganters i Grallers de Tordera. 
Mentrestant el mossèn beneïa els 
cavalls i altres animals aplegats a la 
plaça amb els seus amos.

A la plaça de l’Església hi va ha-
ver molt bon ambient i gran par-
ticipació. 

Aquest any es va celebrar la sego-
na gimcana hípica, cosa que va fer 
que més genets s’apuntessin a la cita.

La celebració de la Festa de Sant 
Antoni Abat i els Tres Tombs rep 
la col·laboració de l’Associació de 
Comerciants de Tordera Centre, 
la Colla de Geganters i Grallers de 
Tordera i els Amics dels Cavalls de 
Tordera.

Gossos i gats a Calella
Els animals de companyia ja te-

nen la benedicció del seu Sant. Els 
animals de Calella han tornat a ser 

els protagonistes de la celebració 
de la festa de Sant Antoni Abat. 
La benedicció va despertar molt 
d’interès per part dels ciutadans i 
participants a l’acte.

Com és tradicional els animals 
de companyia, majoritàriament 
gossos i gats, es van aplegar a la 
plaça de l’Església i van ser beneïts 
pel rector de la parròquia de Santa 
Maria i Sant Nicolau de Calella, 
Josep Puig. 

En acabar la beneïda cada ani-
maló, acompanyat del seu propie-
tari, podia anar a recollir una me-
dalla commemorativa. 

La celebració va ser organitzada 
pel Grup ‘Pa, Vi i Moltó’.

A Palafolls, al març
Ho organitza el grup La Puput. 

El proper diumenge 1 de març, 
a partir de les 9h es rebrà als ca-
vallistes a la Porta del Cel on se’ls 
convidarà a esmorzar pa amb bo-
tifarra. Seguidament es farà la cer-
cavila pel poble.

A les 11.45, el mossèn beneirà els 
cavalls i totes les bèsties que assis-
teixin a la festa i després es faran els 
Tres Tombs. Per acabar de tenir un 
dia rodó, un dinar popular. yy

L’Alt Maresme celebra Sant Antoni Abat
ALT MARESME

La benedicció dels animals a la Plaça de l’Església de Tordera. Foto Yoyo
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Ràdio Marina convoca l’Eco- 
propostes 2015. El concurs 
premia estudis sobre algun ele-
ment de l’entorn natural (espè-
cies autòctones, estat dels rius, 
reciclatge, etc.) o una propos-
ta concreta de millora de l’en-
torn pròxim, que descrigui una 
mancança i que inclogui una 
solució.

Poden concórrer-hi, indivi-
dualment, tots els joves d’edats 
compreses entre els 12 i els 18 

anys. Els participants es dividi-
ran en dues categories: ‘Estu-
diants d’ESO’ i ‘Estudiants de 
Batxillerat o Cicles Formatius’. 
Al presentar els originals ha de 
constar: nom de l’autor, centre 
escolar, curs i telèfon de con-
tacte.

S’han de lliurar 4 còpies. La 
data límit per presentar els ori-
ginals és el 27 de març de 2015. 
S’han d’enviar a Ràdio Marina, 
Ca la Guidó 1, 17300 Blanes.

El jurat valorarà especial-
ment el nivell d’investigació 
que hagi requerit l’elaboració 
dels treballs i, si són propostes, 
la viabilitat de la seva execu-
ció. Des de la primera edició, 
el jurat de l’Ecopropostes està 

format per Martí Boada, presi-
dent, Francesc Mauri i Joan 
Pedrola. Les bases preveuen 
un primer premi per a cada 

categoria d’una tauleta digital. 
També es preveuen tres accès-
sits per a cada categoria i una 
menció especial al centre amb 
més treballs presentats.

Les bases completes i full 
d’inscripció es poden trobar al 
web de l’emissora: www.radio-
marina.com yy

La sala d’exposicions de 
l’edifici MiD (Escola de Mú-
sica i Dansa de Palafolls) ha 
acollit durant dues setma-
nes del mes de gener l’ex-
posició ‘Plats’, fruit del tre-
ball dels alumnes de segon 
de primària de l’escola Les 
Ferreries en col·laboració 
amb l’artista blanenc Quim 
Serrano, que ha tutoritzat el 
taller.

La inauguració es va cele-
brar el 17 de gener, i a mig 
matí els assistents van poder 

veure el resultat del taller 
creatiu proposat per Quim 
Serrano, en què els alum-
nes de segon de l’escola Les 
Ferreries han treballat l’obra 
d’aquest artista. 

La voluntat d’aquesta ins-
titució és la d’anar alternant 
regularment exposicions 
fruit d’iniciatives escolars 
amb les d’artistes locals o 
d’arreu, independentment 
de si són coneguts o no. 

Així doncs, aquesta con-
fluència artística fa de la 
sala d’exposicions de l’edifici 
Música i Dansa un espai on 

donar via lliure a la imagi-
nació, i poder explorar nous 
llenguatges.

Durant aquest mes de 
febrer s’hi podrà veure l’ex-
posició ‘La pintura com a 
teràpia’, de Guillem Roche. 
Aquest pintor ha estat des-
crit com un guerrer la causa 
del qual és pintar l’enalti-
ment de la cultura. També 
s’ha dit que ‘la seva pintura 
es basava en colors prima-
ris en formes que vénen del 
naïf i del còmic dins un món 
personal on al darrere hi ha 
tanta literatura com vida’. yy

Ràdio Marina convoca el 
20è Ecopropostes

‘Plats’ al MiD de Palafolls

SELvA / MARESME

pALAFOLLS

Guanyadors i finalistes de la 19a edició. Foto Yoyo

Quim Serrano i alguns dels nens participants del projecte. Foto Yoyo

OBRES A MALgRAT dE MAR

Esport vora el mar

Jocs per als més petits

Dues de les estacions del circuit d’esport i salut. Foto Yoyo

Nenes i nens que gaudeixen del nou parc infantil. Foto Yoyo

Creen un espai per fer exercici al Passeig de Mar. S’ha col·locat 
una bicicleta el·líptica i un banc d’abdominals. Així es vol donar 
continuïtat als circuïts d’esport i salut per a la gent gran que hi 
ha a la població. yy

Està ubicada a la plaça Germana Campos. S’hi ha instal·lat un 
gran joc per trepar, dos elements giratoris, quatre bancs i nou 
enllumenat. També es renovaran la jardineria i el terra de segu-
retat.  yy

«La data límit per 
presentar els originals és el 

27 de març de 2015»

«El guanyador
de cada categoria

s’emportarà
una tauleta digital»
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La Policia Nacional s’ha queixat 
al centre de coordinació polici-
al per demanar explicacions a la 
Gendarmeria francesa. 
La Policia considera que els gen-
darmes van vulnerar clarament el 
Tractat de Schengen arribant fins 
a Tordera durant la persecució 
dels fugitius francesos que s’havi-
en saltat dos controls al Voló. 

El tractat faculta les policies 
d’Espanya i França per a fer in-
cursions al país veí per persecu-
cions ‘de calent en calent’, però 
només poden endinsar-se deu 
quilòmetres fora del seu territori. 

Per tant, els gendarmes es van 
passar uns 80 quilòmetres del que 
els permetia el tractat. 

Els fugitius ja havien estat en 
un hotel de Barcelona la setmana 
abans dels fets. I posteriorment es 
va comprovar que hi havien tor-
nat després de passar per Tordera.
Una persecució de pel·lícula

Tot va començar després que 
dos vehicles se saltessin un con-

trol policial a la frontera al Voló. 
Mentre emprenien la fugida amb 
dos pneumàtics malmesos, un 
vehicle de la policia francesa se’ls 
va creuar i també els va intentar 
aturar però els delinqüents es van 
poder escapolir cap a Girona.

La policia francesa va arribar a 
Tordera després que els fugitius 
sortissin a l’AP-7 a l’alçada d’Hos-
talric i va localitzar el vehicle dels 
sospitosos, però aquests ja no hi 
eren. Després d’haver punxat una 
roda van abandonar el vehicle i 

van pujar en un altre cotxe que 
els estava esperant per seguir amb 
l’evasió.

En creuar la frontera, la Gen-
darmeria, va coordinar-se amb 
els Mossos d’Esquadra, però els 
van perdre la pista i no va ser fins 

que van localitzar el cotxe a Tor-
dera que van poder seguir bus-
cant.

Alarma social
La insòlita presència de la Gen-

darmerie va crear l’alarma al mu-
nicipi de Tordera, que va veure 
multiplicada la presència policial. 

Els agents van muntar controls 
als accessos i sortides del munici-
pi per tal d’enxampar els fugitius. 
Cap a les dotze del migdia van ta-
llar el carrer doctor Carreras, on 
els fugitius havien abandonat el 
seu cotxe després de punxar una 
roda. Els fets apunten a un cas de 
tràfic de drogues i delinqüència 
comuna. La forta presència poli-
cial i en saber-se de la presència 
de la Gendarmerie va fer témer 
que es pogués tractar d’un cas de 
terrorisme gihadista.

L’Ajuntament de Tordera, 
però, va sortir amb un comuni-
cat mitjançant les xarxes socials 
a negar aquesta possibilitat i va 
destacar que els delinqüents a la 
població només hi havien canvi-
at de vehicle. yy

Fins ara aquests residus tenien com 
a destí final l’abocador o la incine-
radora. Ara es poden separar i llen-
çar-los al contenidor marró per po-
der-los reciclar.

Cada dia cadascú de nosaltres 
generem més d’1,5kg de residus -i 
prop de la meitat són restes orgàni-
ques que es poden reciclar. 

Els residus orgànics que s’han de 
llençar al cubell marró són: les res-
tes de fruita, verdura, carn, peix i 
menjar cuinat; les closques d’ou, de 
marisc i fruits secs, el pa sec, el mar-
ro de cafè i les restes d’infusions, 
taps de suro i serradures, el paper 
de cuina brut de menjar i les petites 
restes de jardineria. 

En canvi no s’hi ha de llençar els 
bolquers ni compreses, la pols d’es-
combrar, les burilles de cigarreta, les 
fustes tractades o qualsevol residu 
no biodegradable.

El programa està impulsat per 
l’àrea de Medi Ambient de l’Ajunta-
ment sota el nom de “Jo reciclo or-
gànica” i compta amb la col·labora-
ció de l’Agència Catalana de Residus 
de Catalunya.

Un 69% dels malgratencs ja tenen 
el ‘kit’

En aquest municipi, s’està reco-
llint una tona de fracció orgànica 
cada dia.

La campanya, que a dia d’avui es 
considera perfectament implan-
tada, es va posar en marxa el mes 
d’octubre. Ha estat una campanya 
per facilitar a cada llar la informa-
ció necessària per fer correctament 
aquesta recollida, així com el mate-
rial necessari per portar-la a terme. 
Durant aquest temps, s’han repartit 
5.598 kits de l’orgànica, format per 
un cubell de color marró de 10 litres 
per fer la separació de l’orgànica, un 
paquet de bosses compostables i in-
formació de la recollida selectiva.

Millorar la qualitat
Segons la regidoria de Medi Am-

bient es recull 1 tona de fracció orgà-
nica diària. Aquesta xifra és inferior a 
la dels primers mesos de recollida de 
l’orgànica. El motiu d’aquesta reduc-
ció és que l’Ajuntament ha optat per 
instal·lar només contenidors de color 
marró amb boca reductora amb l’ob-
jectiu que només s’hi llenci fracció 
orgànica i no d’altres. 

D’aquesta manera, s’ha reduït la 
quantitat de residus, però s’ha millo-
rat la qualitat de la recollida, ja que 
no s’hi aboquen altres materials.

Actualment, el servei de recolli-
da de la fracció orgànica es porta 
a terme els dilluns, dimecres, di-
vendres i diumenges. Aquells que, 

per un motiu o un altre, encara no 
tinguin el seu ‘kit’ de l’orgànica, 
el poden recollir a les oficines de 
l’ajuntament. yy

Palafolls ja recicla la matèria orgànica
pALAFOLLS

La matèria orgànica ja es pot llençar als nous contenidors marrons. Foto Yoyo

La Gendarmeria francesa, al seu pas per Tordera. Foto Ràdio Tordera

Excursió de la Gendarmeria a Tordera 
TORdERA

«El tractat permet ambdós 
cossos policials endinsar-
se fins a 10km fora del seu 

territori»

«L’Ajuntament va emetre 
un comunicat per tal de 

calmar la població»
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Durant les últimes setmanes s’han 
estat realitzant treballs d’instal·la-
ció de l’enllumenat, així com la 
finalització dels accessos dels dife-
rents espais del centre cívic.

L’equipament neix amb la vo-
luntat d’aglutinar un conjunt d’ac-
tivitats per a col·lectius com ara la 

gent gran i els més joves del mu-
nicipi.

A principis de l’any passat les 
obres estaven paralitzades per 
la falta de recursos econòmics. 
L’edifici ha de permetre centralit-
zar activitats i unificar serveis per 
a millorar la qualitat de vida dels 
susannencs i de l’alta ocupació es-
tacional.

Serà un espai polivalent on s’in-
tegraran serveis que en aquest mo-
ment estan repartits per diversos 
espais i centres del municipi. Així, 
s’hi integrarà la Biblioteca, que fins 
ara havia estat situada a la seu de 
l’Ajuntament, el casal d’avis i nous 
espais per gent jove i també per les 
entitats socials que treballen desin-
teressadament pel poble. yy

El Sol, la Lluna i els seus cràters 
no són sempre tan lluny com pot 
semblar. Durant dos dies l’auditori 
de la Biblioteca Serra i Moret els ha 
acollit al seu interior. El planetari 

digital que s’hi ha instal·lat ha per-
mès a les famílies observar la cai-
guda d’un meteorit i descobrir les 
diverses constel·lacions que podem 
veure al cel, les nits que resta serè.

Aquesta activitat s’ha pogut dur 
a terme gràcies a un programa de 

la Diputació de Barcelona. S’hi han 
realitzat activitats per a famílies i 
interessats en astronomia en gene-
ral.

Entre elles, una visita guiada, 
amb observació d’astres i constel-
lacions, i la projecció d’una pel·lí-

cula sobre els orígens de la vida. 
Des del Big Bang fins a l’evolució 
dels éssers intel·ligents, passant pel 
naixement del Sol i dels planetes.

Són activitats ben singulars i de 
les que no sempre se’n pot gaudir a 
la població. 

La proposta, plantejada des de la 
Biblioteca Serra i Moret, té un mar-
cat caràcter educatiu i cultural, està 
especialment adreçada a promoure 
la lectura en nens i nenes des de 
ben petits, a partir d’activitats cien-
tífiques innovadores. yy

La temporada d’hivern va comen-
çar al gener i s’allargarà fins a finals 
d’abril. La Principal de Banyoles va 
ser la cobla que va obrir el cicle, se-
guida de la Principal de Cassà i la 
Santa Maria de Blanes.

Properament, Foment del Mont-
grí (22/02); Cervianenca (8/03); 
Principal de Banyoles (22/03); San-
ta Maria de Blanes (12/04) i Baix 
Empordà (26/04).

Totes les audicions es duen a ter-
me al Pavelló d’Esports de Santa 
Susanna, des de les 18.30h. yy

Últims retocs al Centre 
Cívic de Santa Susanna

Els nens i nenes de Pineda ‘veuen les estrelles’

Sardanes 2015 a 
Santa Susanna

SANTA SUSANNA

pINEdA dE MAR

SANTA SUSANNA

Últims retocs al Centre Cívic. Foto Yoyo

La temporada va començar amb la Principal de Cassà. Foto Yoyo

Els nens i nenes atents a les explicacions sobre l’origen de l’Univers. Foto Yoyo
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El Museu-Arxiu de Calella es 
funda el 1982 de mà de Josep 
Maria Codina i Bagué i uns 
quants voluntaris com a patronat 
per tal de conservar el patrimoni 
de la ciutat i exposar-lo. L’espai 
triat ja va ser tota una declaració 
d’intencions ja que es tracta d’un 
edifici del segle XVI-XVII amb 
un gran pati que a hores d’ara 
uneix amb les oficines del Mu-
seu i l’Arxiu Històric.

En un inici, el Museu i l’Arxiu 
Històric eren dues entitats se-
parades, però amb el temps van 
acabar unint-se i treballant con-
juntes. El 2012, el Museu-Arxiu 
passa a formar part de l’Ajun-
tament de Calella com a equi-
pament municipal i ara tots els 
seus treballadors, així com els 
fons econòmics i materials, for-
men part de l’Ajuntament.

La tasca del Museu-Arxiu 
de Calella és la mateixa que va 
pensar Codina en fundar-lo; la 
conservació i difusió del patri-
moni material del poble. Per tal 
de dur a terme aquest objectiu, 
a banda del Museu-Arxiu, des 
de les oficines es gestionen qua-

tre espais més que configuren el 
patrimoni històric i cultural del 
poble: el far, la capella de Sant 
Quirze i Santa Julita, el refugi 
antiaeri del Parc i la Sala d’Ex-

posicions de l’Ajuntament Vell.
Tot el fons museístic es basa en 

donacions que fan els calellencs 
a l’entitat, que són nombroses, i 
per això l’entitat no té cap polí-

tica de compres ni en preveu cap 
en els seus pressupostos.

L’edifici del Museu té tres pisos: 
a la planta baixa s’hi troba una 
part de l’exposició permanent on 

podem trobar des de restes pa-
leontòlogues fins a maquinària 
tèxtil i la col·lecció més impor-
tant i ben conservada del Ma-
resme de vestuari del segle XIX. 
La segona planta també forma 
part de l’exposició permanent de 
la institució i està formada per 
espais històrics; la reproducció 
de la cuina d’una masia catalana 
antiga formada per donacions de 
diverses persones i una farmàcia 
modernista íntegra, l’espai més 
aplaudit de tot el museu.

La primera planta està ocupa-
da per les exposicions temporals 
del museu dedicades a un tema 
concret d’interès local per tal de 
fer de reclam turístic pels cale-
llencs –ja que dels 3.000 visitants 
que té el museu cada any, el per-
centatge més gran són turistes 
provinents de l’estranger-. Ara, 
inaugurada el passat setembre, 
hi ha una exposició sobre Calella 
el 1714, on es reprodueixen esce-
naris de la Guerra de Successió 
al municipi. Enguany es pre-
veu que també ocuparà aquesta 
planta la tercera part d’un mo-
nogràfic sobre l’arquitecte cale-
llenc Jeroni Martorell. yy

Més de 30 anys protegint el patrimoni 
CALELLA

Farmàcia Barri. Foto Laura Gállego

Constantí Ribalaigua, 7 · 17310 Lloret de Mar (Girona) España
Tel. (34) 972 34 70 00 · Fax (34) 972 34 70 23
reservas@guitarthotels.com · guitarthotels.com

28 de febrer
a les 20.30 h.

Adults 40€
Nens 25€

Veniu a gaudir
d’una nit màgica

amb nosaltres i els vostres �lls.
Us tenim preparat un esplèn-
did espectacle que, de ben 

segur, els més petits 
reconeixeran.

PRIMER NEN GRATIS  ·  15% DE DESCOMPTE AMB RESERVA PRÈVIA

gran soparespectacle
Moltes nits poden

ser especials i aquesta pot ser 
una d’elles. Compartiu-la amb 
nosaltres i els reis de la casa. 

Cantarem, ballarem 
i riurem tots plegats!!!
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Les obres ja estan en marxa al car-
rer Riera. L’objectiu és connectar 
la riera Capaspre i el rierany dels 
Frares. Aquesta actuació també 
comportarà un nou impuls co-
mercial tant en aquest tram del 
carrer Riera, com en les zones 
contigües, ja que amb la creació 
d’aquesta nova zona es facilitarà el 
passeig dels vianants.

L’obra licitada per 236.000,00€ i 
adjudicada per 190.000,00€ pre-
vista al pressupost d’inversions 
municipals, servirà per renovar 
les infraestructures soterrades 
(aigua, clavegueram i recollida 
pluvials) i també l’enllumenat pú-
blic, que serà de la mateixa tipo-
logia que el que ja hi ha instal·lat 
a la plaça de l’Ajuntament. Tam-
bé es suprimiran les pilones i es 
posarà senyalització semafòrica i 

càmera de control de trànsit.
Un dels objectius d’aquesta obra 

és el de la pacificació de la zona, 
que així quedarà integrada per la 
tipologia del terra amb la plaça de 
l’Ajuntament i lligarà finalment el 
rierany dels Frares amb la riera 
Capaspre, amb la conseqüent su-
pressió de barreres arquitectòni-
ques en tot aquest tram de la ciu-
tat. Està previst que l’obra finalitzi 
a mitjans d’abril. yy

L’entrega del premi va tenir lloc 
al centre cultural de Valls en el 
marc de ‘La Nit dels Castells’.

El món casteller va reconèi-
xer la colla dels Maduixots per 
haver bastit en la seva primera 
temporada un castell de 7 pisos. 
El cap de colla, Marc Ruiz, valo-
rava positivament aquest primer 
any de vida, destacant que par-
tint del no-res, tenen molta gent 
i han fet més de 70 castells.

De cara a la nova temporada, 
Ruiz també ha explicat que els 

objectius seran consolidar, en 

primer lloc la colla en sí, i poder 
fer a cada plaça un castell de 7.

Precisament aquest mes els 
castellers reinicien l’activitat 
amb una escola de castells per-
què en gaudeixi tothom que hi 
estigui interessat.

A finals de febrer començaran 
els assajos per afrontar la nova 
temporada de castells, que s’ini-
ciarà el 22 de març a Guissona. 
Posteriorment, els Maduixots de 
l’Alt Maresme passaran per Pala-
folls (5 abril) i Tordera (25 abril) 
per celebrar l’aniversari del seu 
bateig.. yy

La reforma consisteix en separar el 
mercat en dos espais. En una part 
hi haurà 10 parades: 3 de fruita i 
verdura, 2 carnisseria-xarcuteria, 
2 peix i marisc, 1 forn, 1 fruits 
secs, 1 bacallà i llegum i 1 bar, amb 
una superfície de 449,73m2. 

I a l’altra part es fa un espai po-

livalent que esdevindrà un nou 
equipament municipal on s’hi 
podran celebrar diferents esdeve-
niments.

Amb aquesta reforma l’Ajun-
tament de Calella vol fer que el 
mercat esdevingui un equipament 
econòmic important per la ciutat 
i oferir un servei de qualitat als 
ciutadans.

En breu s’obrirà un altre concurs 
per ocupar les parades que que-
den vacants: 2 carnisseria-xarcu-
teria, 1 forn, 1 de bacallà i llegum.

La finalització de les obres està 
prevista a finals d’abril. Mentre 
durin les obres s’han instal·lat 
unes carpes provisionals pels pa-
radistes que actualment ocupaven 
una parada al Mercat Municipal. yy

Projectada una gran zona 
de vianants a Calella

Premi per als 
Maduixots

Reformen el Mercat Municipal

CALELLA

ALT MARESME

CALELLA

Obres del carrer Riera. Foto Tino Valduvieco

Tot a punt per començar les obres. Foto Ajuntament de Calella

Malgrat va acollir la cloenda de la temporada. Foto Yoyo
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Natalia Tena i David Verdaguer 
han recollit el guardó a millor ac-
triu i actor protagonistes de mans 
d’Eduard Fernández i Belén Fa-
bra, per la pel·lícula ‘10.000 KM’, 
que també ha aconseguit els guar-
dons a millor pel·lícula en llengua 
no catalana, millor director (Car-
los Marques-Marcet), millor guió 
(Carlos Marques-Marcet i Clara 
Roquet).

‘Rastres de sàndal’ s’ha endut el 
guardó a la millor pel·lícula.

La gala va ser presentada per 
Àngel Llàcer i emesa per TV3 i la 
Xarxa de Televisions Locals. 

Ventura Pons va recollir el Gau-
dí d’Honor-Miquel Porter a tota la 
seva trajectòria com a cineasta.

La nova seu de la gala, el Sant 
Jordi Club, ha acollit 1.800 convi-
dats en una festa que ha combinat 
el bon humor i les sorpreses amb 
moments solemnes, com el record 
pels membres de la professió que 
ens han abandonat al llarg de l’any 

passat i que han estat recordats 
amb una actuació d’Elena Gadel.  

L’Acadèmia del Cinema Català 
—tal com es va fer al Festival de 
San Sebastián i a la gala dels Pre-

mis del Cinema Europeu celebra-
da a Riga— ha reservat una cadi-
ra buida a la platea del Sant Jordi 
Club  per recordar que el cineasta 
ucraïnès Oleg Sentsov està de-

tingut a la presó de Moscou des 
del 10 de maig de 2014 per haver 
donat suport a les manifestacions 
europeistes de la plaça Maidan de 
Kíev.

El Goya ha d’esperar
Verdaguer no ha tingut tanta 

sort al certamen nacional, els pre-
mis Goya. En aquesta 29a edició 
estava nominat a millor actor re-
velació, compartint candidatura 
amb Jesús Castro (‘El niño’), Isra-
el Elejalde (‘Magical Girl’) i Dani 
Rovira (‘8 apellidos vascos’). El 
premi va recaure, en aquest dar-
rer, que a més a més, era el presen-
tador de la gala. 

Però la gran guanyadora de la 
nit va ser ‘La isla mínima’. Aquesta 
pel·lícula es va endur cap a casa un 
total de deu premis, entre els quals 
millor pel·lícula i millor director, 
per Alberto Rodríguez. 

El que sí es va endur ’10.000km’ 
va ser el Goya a millor director 
novell, per Carlos Marques-Mar-
cet. En aquest cas va ser l’únic 
afortunat, ja que ni Verdaguer ni 
la seva companya de repartiment, 
Natalia Tena –també nominada a 
millor actriu revelació- van acon-
seguir finalment el guardó. yy

David Verdaguer, millor protagonista masculí 
als premis Gaudí

BARCELONA

David Verdaguer, recollint el Premi Gaudí per 10.000 km. Foto Paco Amate
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Marpi és una entitat sense afany 
de lucre ubicada a Pineda, que 
té com a finalitat la integració 
laboral i social dels disminuïts 
psíquics de la Comarca del Ma-
resme.

El principal client de la fun-
dació és la Generalitat de Ca-
talunya, que subvenciona la 
contractació de persones disca-
pacitades i les places de centre 
ocupacional i llars. 

El portaveu de Marpi, Joa-
quim Burjons, exposa que si no 
reben aquests diners ‘no podrem 
pagar als proveïdors, per exem-
ple, un dels serveis que donem 
és el menjar; si no podem pagar, 
l’empresa no ens servirà’.

Segons afirma la fundació el De-
partament de Treball està al cor-
rent dels pagaments, mentre que 
el departament de Benestar Soci-
al i Família és el que deu aquests 
diners –que queden repartits en 
97.720,94€ a les llars i 38.510,29€ 
als centres ocupacionals.

Durant els últims anys s’han 
retallat o bé congelat els ajuts 
que es donen per a aquests ser-
veis. 

Davant d’aquest fet, Marpi ha 
hagut de fer un esforç per man-
tenir els seus serveis i no reduir 
places tan de Centre Especial de 
Treball, Centre Ocupacional o 
Llars. Joaquim Burjons afirma 
que ja no tenen marge de mani-
obra i que han ‘d’evitar la incer-
tesa’.

Burjons parla de tres vies per 
aconseguir un compromís, ‘la 
propaganda, és a dir, donar a 
conèixer això que està passant, 
la mobilització i els actes rei-
vindicatius, ja sigui davant de 
l’administració competent o de 
qualsevol altre organisme’.

Amb aquest deute es posa en 
greu perill la viabilitat dels ser-
veis que ofereix la fundació i es 
deixa en una situació de vulne-
rabilitat les persones discapaci-
tades, les seves famílies i tot el 
personal tècnic i professional 
que els dóna suport. yy

L’acte es va celebrar coincidint amb 
el primer aniversari de l’associació 
de Voluntaris de Protecció Civil de 
Pineda. 

A la trobada hi van participar uns 
55 cossos de seguretat, més de 150 
vehicles –entre ells, dos helicòpters i 
deu embarcacions marítimes– i 300 
professionals del sector.

Tots aquests participants van dur a 
terme, des de les deu del matí diver-
ses activitats. Les més espectaculars, 
un simulacre de l’embarcació de du-
anes, que va fer una persecució com 
les que solen fer.

També hi va haver activitats per als 
patidors, com ara exhibicions de la 
unitat canina de la Policia Local amb 
els gossos ensinistrats per al rescat. 

A migdia, un simulacre d’actua-
ció dels bombers en un accident de 
trànsit –amb un incendi inclòs- i tot 
seguit va arribar l’helicòpter Helimer 
204, de la Unitat d’Emergències i de 
Salvament Marítim, que va fer el res-
cat d’uns tripulants que s’han quedat 
atrapats dins de la seva embarcació. 
Un cop va aterrar, els visitants van 
poder veure de ben a prop aquest 
vehicle. 

Paral·lelament es van dur a terme 
diversos tallers, per exemple de rea-
nimació cardiopulmonar (RCP), de 
seguretat viària -impartit per la Po-
licia Local de Pineda de Mar- , o bé 
un d’identificació d’empremtes que 
va fer el cos de la Policia Nacional i la 
Guàrdia Civil.

El cap de Protecció Oficial, Jor-
di Peláez, explica que aquest tipus 
de trobades són un reclam per a les 
famílies i curiosos, ja que “hi haurà 
molts professionals i vehicles, que 
sempre veiem corrent o fent tasques i 

mai els podem observar ni tocar”.
D’altres unitats de serveis que han 

estat convidades a l’esdeveniment  
són el Sistema d’Emergències Mè-
diques, Bombers de la Generalitat, 
Creu Roja, Agents Rurals o agrupa-
cions de defensa forestal.
Un any del cos

Aquest mes de febrer el cos de Pro-
tecció Civil està d’aniversari. 

El president de l’Associació de 
Voluntaris de Protecció Civil, Jordi 

Peláez, assegura que “ha estat un any 
bastant intens”. En total s’han dut a 
terme 116 serveis, pràcticament un 
servei cada tres dies.

Destaquen que el resultat d’aques-
ta experiència ha estat molt positiu, 
ja que gràcies al treball que han dut 
a terme conjuntament amb els dife-
rents cossos de seguretat han anat 
aprenent dia a dia.

El cos de Protecció Civil està for-
mat per 13 voluntaris, i durant aquest 
any tenen prevista la incorporació 
d’una desena de nous col·laboradors.

Totes les persones majors d’edat 
que disposin de temps lliure i 
que, a més a més, tinguin voca-
ció d’ajudar els altres poden ser 
voluntàries. Aquests voluntaris 
podran col·laborar en tres bran-
ques d’acció totalment diferents. 
Podran triar entre la preventiva, 
les emergències i també el servei 
de guàrdies. yy

Calella obre de nou les seves por-
tes al jazz i es deixa envair pel seu 
ritme inconfusible. La inaugura-
ció de la setzena edició del festival 
Cafè-Jazz va anar a càrrec de Joan 
Díaz & The 80’s Demolishers sota 
la direcció musical de qui també 
és l’organitzador del festival, Juan 
Carlos Narzekian.

Són els primers d’un llarg núme-
ro d’artistes de primera línia. Di-
vendres, 13 de febrer, concert amb 
Xavier Casellas Quintet a la Sala 
Mozart. La setmana següent aques-

ta mateixa sala acollirà els sons del 
saxo de Martí Serra, el piano de 
Sergi Sirvent, el contrabaix de Rai 
Ferrer i la bateria de David Xirgu.

El 27 de febrer, el Sublim acolli-
rà l’Alba Careta Quintet. Entrem 
al març amb l’actuació de Gabriel 
Amargant Quintet. Amb Gabriel 
Amargant, saxos i clarinet; Adrià 
Plana, guitarra; Marco Mezquida, 
piano; Miguel Serna, contrabaix; 
Carlos Falanga, bateria a la Sala 
Mozart.

El 13 de març, el Gorka Benítez 
Trio al restaurant la Gàbia. Les dar-
reres actuacions seran a càrrec de 

De Diego Brothers, a la Sala Mo-
zart i el grup Xavier Dotras Trio, 
que clourà el cicle al restaurant la 
Gàbia el 27 de març.

Grans noms que integren les di-
ferents propostes del festival, orga-
nitzat un any més per Juan Carlos 
Narzekian. 

Les actuacions es duen a terme 
cada divendres a les 10 de la nit fins 
al 27 de març. Es fan a tres espais: 
La Sala Mozart, i als establiments 
la Gàbia i el Sublim. Totes les ac-
tuacions del Cafè jazz són gratuïtes 
i ofertes a tothom. Hi esteu convi-
dats. yy

Marpi reclama 
136.000 € 

Trobada inusual de vehicles 
de seguretat a Pineda

El jazz que fa vibrar Calella

pINEdA dE MAR

pINEdA dE MAR

CALELLA

Instal·lacions de la Fundació Marpi. Foto Yoyo

Concert inclòs dins el cicle Cafè Jazz 2014. Foto Tino Valduvieco

Els membres dels diversos cossos explicant el funcionament dels vehicles
més esperats. Foto Yoyo

«durant el dia hi va haver 
tallers, exhibicions i 

simulacres espectaculars»

«Hi van participar 55 
cossos de seguretat 

diferents i més de 150 
vehicles»
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Serà el diumenge dia 22 de fe-
brer amb diferents actes d’inter-
canvi cultural entre la comunitat 
xinesa i la catalana. 

L’alcalde de Lloret de Mar i el 
president de la Unión de Asoci-
aciones Chinas de España, Lam 
Chuen Ping, han signat un con-
veni de col·laboració per l’orga-
nització de l’Any Nou Xinès. A 
l’acte també hi va assistir el Sr. 
Wang, vicecònsol a Barcelona. 

El diumenge dia 22 hi haurà 
una cercavila d’animals mitolò-
gics, com els dracs, de gran for-
mat i la participació de més d’un 
centener de xinesos amb vestua-
ri tradicional que passaran pels 
principals carrers comercials de 
Lloret de Mar, a partir de les 11 
del matí. Finalitzaran a la plaça 
Pere Torrent amb un gran final 
de festa. Aquesta activitat es 
complementarà amb una fira ar-
tesanal de productes catalans i la 

presencia de les Colles Gegante-
res de Lloret de Mar. 

Els actes continuaran al ves-
pre amb un sopar benèfic al 
Gran Casino Costa Brava en la 
qual s’espera la participació de 
diferents empresaris xinesos i 

catalans per establir contactes i 
intercanviar experiències de ne-
goci. 

Romà Codina, alcalde de Llo-
ret, ha destacat que “Lloret de 
Mar és una ciutat en què hi vi-
uen persones de més de 100 na-

cionalitats diferents i aquest ca-
ràcter cosmopolita sempre s’ha 
vist com un tret diferencial”.

El president de la Unión de Aso-
ciaciones Chinas de España, Lam 
Chuen Ping, destaca la repercus-
sió que tindrà l’acte, tant aquí com 

al seu país d’origen, ja que també 
hi assistirà la televisió nacional 
xinesa, que retransmetrà l’acte.

Jordi Orobitg, regidor de Pro-
moció Econòmica, Comerç i Tu-
risme, ha explicat que “fa diver-

sos mesos que des del departa-
ment de Promoció Econòmica i 
Comerç estem treballant aquesta 
iniciativa que pensem que té un 
gran potencial tant des del punt 
de vista social i cultural com des 
de la perspectiva turística i em-
presarial”. Va afegir “Vull agrair 
també la implicació del Gran 
Casino Costa Brava que és tam-
bé un dels principals col·labora-
dors d’aquest esdeveniment”.

El Cap d’Any Xinès comença 
amb la segona lluna nova des-
prés del solstici d’hivern boreal 
(22 de desembre), és a dir, entre 
30 i 59 dies després. L’Any Nou 
Xinès també es coneix com La 
Festa de Primavera o Cap d’Any 
Lunar. És la festivitat més impor-
tant de l’any per al poble xinès. yy

Lloret de Mar celebrarà l’Any Nou Xinès
LLORET dE MAR

Signatura del conveni entre l’alcalde de Lloret i els representants xinesos. Foto M. A. Comas

«Es vol fomentar 
l’intercanvi cultural entre 

la comunitat xinesa i la 
catalana»

«Hi haurà una gran 
cercavila i un sopar 

benèfic»

La Setmana per la Pau 2015 es va en-
cetar a la Biblioteca Comarcal amb 
dues activitats organitzades amb el 
suport de l’artista sahrauí Mohamed 
Moulud Yeslem (una exposició i una 
projecció). Ell és el promotor de la 
campanya “Per cada Mina, una Flor”, 
un projecte de sensibilització ciutada-
na sobre el mur militar –el més gran 
que hi ha al món després de la mura-
lla de Xina- que separa el Sàhara Oc-
cidental en dos, amb una longitud de 
2.700 quilòmetres i que amaga entre 
7 i 10 milions de mines antipersones 
i antitancs.

El que s’anomena mur de la ver-
gonya no tan sols separa a milers de 
famílies sahrauís des de fa més de 30 
anys: ha matat o mutilat víctimes ci-
vils amb les mines que amaga. 

Els actes organitzats a Blanes amb 
motiu de la Setmana per la Pau 2015 
van incloure tres actes més. El primer, 
la Lectura del Manifest per la Pau que 
es va fer el dijous 29 davant de l’Ajun-
tament i les altres dues, de nou a la 

Biblioteca Comarcal un dia després.
La primera d’elles va ser una sessió 

molt especial de l’Hora del Conte. A 
continuació es va fer el lliurament 
dels Fons als Projectes de Cooperació 
amb el Tercer Món. 

A banda d’aquests actes centrals, a 
Blanes també s’han organitzat activi-
tats per fomentar la pau proposades 
per la Comissió d’Activitats Educati-
ves Solidàries (CAES), que es duen a 
terme als mateixos centres educatius. 
Enguany s’ha centrat en la figura de 
Malala Yousafzai, l’estudiant, activis-
ta i bloguera pakistanesa, que l’any 
2014 va ser guardonada amb el Premi 
Nobel de la Pau.

Prenent com a referència una de 
les frases més conegudes de Mala-
la Yousafzai “Un nen, un professor, 
un llibre i un llapis poden canviar el 
món. L’educació és l’única solució”, 
s’utilitza un llapis com a eslògan del 
Dia de la Pau.  yy

Art per la Pau a Blanes

BLANES

Per cada mina, una flor. Foto Yoyo

La Setmana per la Pau 2015 s’ha adherit a la campanya per eliminar 10 milions de mines al Sàhara “Per cada Mina, una Flor”. També s’ha llegit el manifest 
per la pau, hi ha hagut la lectura d’un conte a càrrec d’Àngels Bassas i el lliurament dels fons dels projectes de cooperació amb el tercer món. 
La setmana va culminar el 30 de gener, coincidint amb el Dia de la No Violència i la Pau que es commemora en aquesta data amb motiu de l’aniversari de la 
mort del Mahatma Ghandi.

«Blanes dedica 25.000€ 
a projectes i activitats de 

cooperació»
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Es tracta d’una iniciativa de l’As-
sociació Recull Rural i Artesà de 
Lloret de Mar (RRALL) i l’Associ-
ació de Veïns del Rieral.  Dema-
nen reconvertir el Mas d’en Buc, 
en estat de ruïna, en la seu del 
nou espai dedicat a museu i centre 
d’interpretació del món rural.

La idea de construir aquest mu-
seu va sorgir ara fa tres anys des de 
l’Associació Recull Rural i Artesà 
de Lloret de Mar, una entitat jove 
que va néixer amb la voluntat de 
donar a conèixer el patrimoni cul-
tural de la vila. “Fins ara, la ciutat 
només s’ha dedicat a promocionar 
la història marinera de Lloret de 
Mar amb el Museu Obert. Des de 
l’associació vam pensar que era 

molt important poder recuperar 
el passat agrícola i artesà del po-
ble, que va ser clau en la promoció 
i desenvolupament del poble du-
rant molts anys”, explica el porta-
veu de la RRALL, Lluís Ferrés. 

Des de l’associació detallen que 
actualment no existeix un centre 
similar i asseguren que es tracta-

ria del “complement perfecte” que 
ajudaria a desestacionalitzar el 
turisme. “Lloret de Mar era inici-
alment marinera i agrícola. Hi ha 
molta gent que desconeix aquest 
passat i seria una bona iniciativa”, 
assegura. 

Durant aquests anys, l’entitat 
s’ha dedicat a recollir estris i ob-
jectes que s’utilitzaven en el cul-
tiu del camp o elements típics de 
les cases de pagès de fa segles. En 
total, tenen restaurats, catalogats 
i inventariats un total de 2.800 
eines. “Van des de tirs, arades per 
cavalls i els carros, estris típics dels 
esclopers, dels barbers de la vila o 
estris de les cases antigues”, detalla 
Ferrés. La majoria d’ells han estat 
cedits o donats per veïns o entitats 

de Lloret de Mar. “Hem catalo-
gat cada un d’ells amb la relació 
de noms que li corresponen, tant 
el que es donava a tot Catalunya 
com el nom local que deia la gent; 
per exemple una aixada a Lloret 
de Mar s’anomenava xapo”, detalla 
Ferrés. L’associació també disposa 
d’arxius sonors i documentació 
gràfica com fotografies del passat 
de Lloret de Mar. 

Tots aquests objectes es mostra-
rien en el museu rural que l’entitat 
voldria ubicar al Mas d’en Buc, en 
el barri del Rieral, i que es tracta de 
l’última casa antiga que queda dins 
del nucli urbà del poble. L’espai és 
de titularitat municipal i disposa 
d’una masia -en estat ruïnós, data-
da del segle XIII- una zona d’hor-

tes i un espai de bosc on voldrien 
instal·lar un centre d’interpretació 
de la pagesia de Lloret de Mar. El 
mas i la zona boscosa que l’envolta 
pertanyia a una de les famílies més 

antigues de la vila, els Guinart que 
es dedicaven al conreu de la terra 
i a l’explotació agrícola i ramadera. 
Actualment l’espai està obert al pú-
blic i els veïns poden passejar pel 
bosc d’aquest mas que antigament 
-abans de l’expansió urbanística- es 
trobava al bell mig d’uns terrenys 
dedicats al cultiu i les hortes. 

No obstant això, durant els anys, 
l’abandonament i les bretolades 

han deixat petja en aquest terreny. 
“El consistori va crear uns sen-
ders pel Turó d’en Buc perquè la 
gent pogués passejar. També es va 
construir un parc infantil que, amb 
el temps, ha quedat malmès pels 
actes vandàlics o les bretolades”, 
assenyala el portaveu. Per això, des 
de l’entitat i amb el suport de l’As-
sociació de Veïns del Rieral, van 
demanar al consistori que reservés 
aquest espai pel futur museu. Pel 
que fa a la casa, la masia presenta 
esquerdes a la façana i falta el sos-
tre en algunes de les habitacions.

El consistori ha aprovat destinar 
una partida de 140.000 euros per 
consolidar l’estructura de la masia, 
primer pas per poder-la recupe-
rar.  yy

Projecten un museu sobre la pagesia
LLORET dE MAR

Mas d’en Buc

«Can Buc està situat al 
barri del Rieral»

«Actualment ja hi ha 2.800 
estris inventariats»

S’ha projectat la pel·lícula “Els llops 
de la Costa Brava” rodada amb 
una càmera subaquàtica l’any 1944, 
construïda pel mateix doctor Adler. 
També hi va haver una xerrada a 
càrrec del doctor Andrés Clarós. 
L’acte formava part del cicle Barce-
lona Underwater Festival, un cer-

tamen dedicat al món de la foto-
grafia submarina amb una mostra 
de càmeres subaquàtiques que ens 
acosten al repte de fotografiar sota 
l’aigua.

El doctor Ernest Adler, metge 
odontòleg alemany resident a Llo-
ret de Mar, va ser tot un referent en 
aquest àmbit.

La pel·lícula es basa en fets reals 
de la història d’una família de pes-

cadors de Lloret i és una gran ocasió 
de veure el Lloret rude i bonic de la 
postguerra espanyola. 

La pel·lícula, que és un document 
històric d’aquells temps, es va pre-
sentar per primera vegada a finals 
d’agost de l’any 1945 a Lloret de Mar 
i després va estar tres mesos a la 
cartellera del Cinema Savoy del Pas-
seig de Gràcia de Barcelona, sempre 
amb un ple absolut. El Dr. Adler va 
rebre en aquell moment el premi a 
la millor pel·lícula amateur.

Ernest Adler va ser un flamant 
odontòleg reconegut internacio-
nalment. Però sobretot, va ser un 
enamorat de la seva terra d’adopció, 
Lloret de Mar i la Costa Brava, que 
considerava la millor del món. La 
seva gran passió era el mar. El Dr. 
Adler va morir a Lloret de Mar el 14 
de novembre de l’any 1996 i va ser 
enterrat en el panteó dels lloretencs 
il·lustres.

La xerrada i la projecció de la pel-
lícula s’emmarquen en la primera 
edició del Barcelona Underwater 

Festival que organitza el Museu 
Marítim de Barcelona des del passat 
octubre de 2014 fins el mes de març 
d’aquest 2015. Un festival que pre-
tén homenatjar a pioners i experts 
en aquest sector. 

El Museu Marítim ha organitzat 
diverses activitats amb l’objectiu de 
sensibilitzar la societat de la neces-
sitat de protegir el patrimoni sub-

marí. Entre aquestes, hi ha xerrades, 
taules rodones, activitats pedagògi-
ques, familiars, etc. Les temàtiques 

que s’aborden són el patrimoni 
històric, la història del busseig, el 

medi ambient submarí, entre d’altres. 
El mes de novembre es va poder 

veure a les naus de les drassanes del 
MMB una mostra fotogràfica pre-
sentada per Montphoto.

El tercer diumenge de cada mes, 
el Museu Marítim acull una activi-
tat infantil “Amb ulls d’aigua”, que 
permet construir una càmera obs-
cura amb una peixera. yy

El Museu Marítim de Barcelona homenatja al 
Dr. Ernest Adler

LLORET dE MAR

El Dr. Adler assegut a la terrassa de casa seva a Sa Montgoda 1930. Autoria Emili Martínez i Passapera. SAMLM Fons Martínez  Planas

«Els llops de la Costa Brava 
es va rodar amb una 

càmera feta pel doctor 
Adler»

«El Barcelona Underwater 
Festival finalitzarà el mes 

de març»

Can Buc quan encara hi havia activitat. Foto M. A. Comas
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El 24 de maig hi ha eleccions mu-
nicipals. Tres setmanes després, es 
constituiran els nous ajuntaments 
i s’escolliran els nous alcaldes. Ara 
per ara, és tota una incògnita sa-
ber quins resultats electorals es 
produiran, i qui governarà Blanes 
i Lloret els propers quatre anys. 
L’únic segur, però, és que Blanes i 
Lloret tindran nou alcalde.

Romà Codina ja fa temps que va 
anunciar que no participaria a la 
cursa electoral.

Codina fa 12 anys que forma 
part del govern de CiU; el primer 
mandat el va fer al capdavant de 
la regidoria de Benestar i Família, 
àrea creada durant la seva gestió, 
i posteriorment, en el segon man-
dat, va assumir la regidoria de No-
ves Infraestructures amb l’objectiu 
de desenvolupar importants equi-
paments estratègics per a Lloret 
com el Teatre, la Casa de Cultura 
i l’inici de la construcció de la pis-
cina municipal.

El darrer mandat l’ha exercit 
ja com a alcalde de Lloret en uns 
moments que ell mateix ha con-
siderat especialment complicats 
“per la difícil situació econòmica 

que pateixen moltes famílies però 
amb molta il·lusió per dedicar uns 
anys de la meva vida a Lloret i als 
lloretencs”.

El substitut de Codina al cap-
davant de la candidatura de CiU 
serà Jaume Dulsat, amb un equip 
totalment renovat.

A Blanes, Josep Marigó va 
anunciar que es presentaria a la 
reelecció el març de l’any passat. 
Abans d’acabar el 2014, però hi va 
renunciar al·legant “la necessitat 
de renovació i de donar un nou 
impuls al projecte socialista a Bla-
nes”.

Marigó porta 16 anys al consis-
tori blanenc. Ha alternat la seva 
presència a l’alcaldia i a l’oposició.

Miquel Lupiáñez, actual regi-
dor d’Urbanisme, serà el subs-
titut de Marigó. El va presentar 
l’executiva local del partit, i es va 
obrir un procés de primàries al 

qual només hi va optar Lupiáñez.
L’oferta electoral de Blanes i Llo-

ret pel 25 de maig es presenta àm-
plia i variada. En el cas de Lloret, 
a més de Dulsat (CiU), hi haurà 
com a caps de cartell Jordi Oro-
bitg (ERC), Marc Fuertes (Millor), 
Enric Martínez (PP), Francesc 
Rodríguez Pacios (ICV-EUiA) 
i Antoni Lorente (PSC). Tots 
menys Lorente, amb experiència 
al consistori perquè com a mínim 
ja porten quatre anys com a regi-
dors. És un ventall de possibilitats 
que es podria ampliar les properes 
setmanes amb noves formacions i 
grups.

A Blanes, Joaquim Torrecillas 
serà el cap de cartell de CiU men-
tre que Joan Salmerón, repetirà 
amb EUiA-ICV. El PP, actualment 
amb tres regidors, encara no ha 
fet públic el nom de la persona 
que anirà de número 1. Sense re-
presentació municipal en aquests 
moments, ERC presentarà Enric 
Canosa; i la CUP, Jaume Pujades. 
A Blanes també s’ha anunciat la 
presència de l’agrupació d’electors 
Guanyem Blanes. Un altre partit 
que ha seguit la vida municipal 
dels darrers anys sense tenir re-
presentació ha estat Ciutadans. yy

Blanes i Lloret de Mar tindran nou alcalde
 BLANES - LLORET dE MAR

Josep Marigó i Romà Codina no opten a la reelecció. Foto M. A. Comas

La detinguda per matar la dona 
que va aparèixer enterrada en un 
bidó ple de ciment en una parcel- 
la de Lloret de Mar el juny del 
2013 ha arribat aquest gener a 
Catalunya des de Buenos Aires. 
La policia va detenir Norma Be-
atriz Kuike al seu país d’origen, 
l’Argentina, el 14 de juny del 
2013, després de descobrir les 
restes de la víctima, Ana Maria 
Martos, que estava desaparegu-
da des de l’any 2004. 

Les autoritats argentines van 
concedir l’extradició de la sospi-
tosa però no la del seu fill, tam-
bé detingut amb relació al cas. 
La suposada autora material del 
crim va ingressar a presó després 
de declarar davant del jutge de 
Blanes que porta el cas. 

L’última senyal de vida que hi 
havia d’Ana María Martos abans 
que la seva família en denun-
ciés la desaparició va ser el 18 
de gener del 2004 a Sant Feliu 

de Llobregat, d’on era ella. Van 
passar nou anys sense notícies 
d’ella fins que el juny del 2013 la 
policia en va trobar les restes. La 
víctima estava entaforada dins 
un bidó ple de ciment i enterra-
da en una finca de Lloret de Mar. 

Un parell de trucades anòni-
mes a una associació de fami-
liars de persones que busquen 
desapareguts van posar la poli-
cia espanyola sobre la pista dels 
sospitosos de la mort de Martos. 
Finalment, amb l’ajuda d’un geo-
radar, van localitzar el cos. 

A Lloret de Mar mateix van 
detenir un home, Josep Maria 
Tarragüell, que va admetre que 
havia enterrat el cos de Martos 

en una finca després de trobar-la 
morta al garatge de casa seva. 
Tarragüell va ingressar inicial-
ment a presó però després l’Au-
diència de Girona el va deixar en 
llibertat sota una fiança de 3.000 
euros. Nega qualsevol implicació 

amb la mort de la dona i diu que 
tampoc va veure com va morir, 
tot i que sí que admet que va 
arribar a casa seva viva acompa-
nyada de Norma Beatriz Kuike. 

El jutjat va dictar dues ordres 
internacionals de detenció con-
tra Kuike i el seu fill per la seva 
suposada implicació en el cas. El 
14 de juny del 2013, els van de-
tenir a tots dos al seu país d’ori-
gen, a l’Argentina. Les autoritats 
argentines han concedit l’extra-
dició de la dona mentre que han 
denegat la del seu fill, a qui re-
clamaven només per estafa i el 
delicte ja havia prescrit. yy

Novetats en el cas de la dona que 
va aparèixer morta en un bidó

LLORET dE MAR

Moment de localitzar el bidó «El primer detingut va 
quedar en llibertat amb 
fiança de 3.000 euros»
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MASIA DE L’ANY 1968

Us ofereix:
Menús diferents i servei a la carta

Grans salons per celebrar casaments, comunions…

Veïnat Sant Daniel, 99 · TORDERA
(Ctra. GI 600, rotonda C32 direcció El Vilar - Sant Daniel)

www.calamariarestaurant.com · restaurantcalamaria@hotmail.com

RESERVES TEL. 93 764 08 05 i 93 764 09 34

MENÚ ESPECIAL DE CALÇOTADA

Ramon Madaula, Anna Sahun, 
Guillermo Toledo, Jordi Boixa-
deras, Jordi Bosch, Lluís Soler, 
Alba Florejachs, Jordi Díaz i Sol 
Picó, són alguns dels protagonis-
tes destacats del programa.

El Teatre de Lloret ha estat 
el que ha aixecat el teló. Ho ha 
fet el dissabte 7 de febrer amb 
la comèdia Losers (perdedors), 
amb Alba Florejachs i Jordi Diaz 
a l’escenari, un espectacle que 
ha estat definit com la comèdia 
romàntica de la temporada. La 
segona proposta tindrà lloc el 
21 de febrer quan, després de 
l’èxit assolit al Teatre de Blanes el 
passat mes de novembre, el Te-
atre de la Costa Brava Sud tor-
na a programar Iaia! a la sala de 
Lloret, oferint d’aquesta manera 
una de les darreres oportunitats 
de veure l’actriu Montserrat Ca-
rulla als escenaris de les comar-
ques gironines.

El mes de febrer la programa-
ció teatral professional es tan-
carà a Blanes el dissabte dia 28 
amb La farsa de Walworth.

El 7 de març, coincidint amb 
la vigília de la celebració del Dia 
Internacional de la Dona Treba-
lladora, el Teatre de Blanes ofe-
reix Confessions de dones de 30, 
amb Meritxell Huertas, Annabel 
Totusaus i Ota Vallès. 

La setmana següent s’ha pro-
gramat l’espectacle M.A.R.I.-
L.U.LA. (Lloret, 14 de març), 
un monòleg existencialista que 
ofereix l’actriu Mònica Glaenzel, 

i Cremats (Lloret, 20 de març), 
una comèdia dirigida per Roger 
Peña. 

Completarà la programació 
d’aquest mes una altra comèdia 
que en aquest cas s’allotjarà al Te-
atre de Blanes el 21 de març: Idio-
ta, protagonitzada per dos actors 
força coneguts pel públic català: 
Ramon Madaula i Anna Sahun. 

També a Blanes, amb motiu de 
la Diada de Sant Jordi el dijous 
23 d’abril, s’ha programat un es-
pectacle que presenta el bon fer 
de tres grans actors de l’escena 
catalana: Jordi Bosch, Jordi Boi-
xaderas i Lluís Soler. Ells tres pro-
tagonitzen l’espectacle Barcelona/

Roda de Ter. Crònica d’una amis-
tat, que escenifica la correspon-
dència entre Miquel Martí i Pol i 
Joan Vinyoli.

Dos dels actors d’aquesta 
obra passaran pel Teatre de Llo-
ret el 8 de maig amb l’especta-
cle de Jordi Galcerán El crèdit. 
 
Música i dansa

 En l’àmbit musical destaquen 
el concert que el divendres 17 
d’abril oferirà el cantautor grana-
dí, Paco Damas. Presenta l’espec-
tacle Que a todas las balas se les 
haga de noche al Teatre de Lloret.

Seguint en l’àmbit musical, 
el Teatre de Blanes allotjarà el 

diumenge 15 de març a la tarda 
l’òpera per a joves L’Impresario in 
angustie.

Tancant el capítol musical, 
d’una banda La Cobla Ciutat de 
Girona celebrarà dalt l’escena-
ri del Teatre de Lloret el seu 40è 
aniversari. Ho farà el dissabte 2 
de maig en el que serà el concert 
de vigília de l’aplec de la sardana. 
De l’altra, un any més l’Orques-
tra Jove de la Selva no faltarà a la 
seva cita amb el Teatre de Lloret, 
on actuarà el dissabte 16 de maig.

Pel que fa la dansa, es comp-
ta amb un espectacle amb dos 
noms propis que s’oferirà al 
Teatre de Blanes el diumenge 

24 de maig: One-hits wonders 
de Sol Picó i Ernesto Collado.  

L’escena local i l’escena familiar
A Blanes destaca la celebració 

del Dia de Andalucía que es farà 
per partida doble el dissabte 21 
de febrer i el dissabte 28 de març 
organitzades per la Casa de An-
dalucía i l’Asociación de Amigos 
de Ardales respectivament; la 
commemoració del 30è aniver-
sari de la Banda Musical Mossèn 
Joan Batlle el divendres 20 de 
març amb l’espectacle Una banda 
de pel·lícula; i finalment l’especta-
cle Records per a tu, que ofereix el 
Grup Nabac l’11 d’abril.

I a Lloret, diverses agrupaci-
ons teatrals del municipi porta-
ran a escena els seus espectacles, 
com per exemple la companyia 
Sempre anem tard que torna a 
portar a escena l’obra de Lluís 
Coquard, Ens ha caigut la sogra, 
el diumenge 29 de març; el Ca-
sal Municipal de la Gent Gran 
estrenarà el diumenge 19 d’abril 
Temps era temps, o els alumnes 
del grup de teatre de l’Institut 
Rocagrossa, que portaran a es-
cena el musical Mamma mia! el 
diumenge 21 de juny.

Com és habitual, l’escena fami-
liar del Teatre de la Costa Brava 
Sud torna a prendre un gran re-
lleu amb un total de set funcions 
amb el Grup Rialles a Blanes, i 
dos espectacles aptes per a tots 
els públics a Lloret de Mar.

Després de l’estiu es presentarà 
el segon trimestre. yy

El Teatre de la Costa Brava Sud programa 30 
nous espectacles

LLORET dE MAR - BLANES

Sol Picó presenta One Hits Wonders

Després que finalment les nevades 
que es van produir arreu de Cata-
lunya a principis de febrer no van 
acabar afectant Blanes, el tempo-
ral de mar, tot i no crear proble-
mes greus, va omplir el passeig de 
mar de sorra.

La zona més afectada va ser la 
situada entre la Plaça Catalunya 
i el Carrer Muralla, així com di-
versos trams puntuals al Passeig 
de S’Abanell. De fet, la força de les 
onades va arribar a arrossegar sor-
ra ocasionalment fins i tot al vial 
per on circulen els vehicles, entre 
el Passeig Cortils i Vieta i la Plaça 

Catalunya, tot i que finalment va 
ser inapreciable.

Al tractar-se de quantitats de 
sorra no massa abundants, es va 

esperar que el temporal comencés 
a amainar per iniciar les tasques 
de neteja. yy

Temporal sí, neu no
BLANES

Tasques de neteja després del temporal. Foto Aj. Blanes
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El Club Tennis Taula Calella parti-
cipa aquesta temporada en la mà-
xima categoria estatal femenina, la 
Superdivisió, amb l’equip del Su-
ris, format per Gabriela Feher, Sofia 
Xuan Zhang, Nora Escartín, Jèssica 
Hernández i Alba Fernández.

En la branca masculina, el pri-
mer equip del Termotur Calella 
juga a la Divisió d’Honor Esta-
tal, amb Aitor Puig, Albert Ar-

cos i Adrià Mallorquí, amb l’ob-
jectiu de consolidar-se en la 
categoria. El club compta amb 3 
equips masculins més a lligues 
estatals (Primera, Segona i Ter-
cera) amb jugadors formats en 

les categories inferiors del club.
També participen en les lligues 

territorials amb 3 equips, que ser-
veixen als més joves per anar aga-
fant experiència i millorar, espe-
rant el salt a les lligues estatals. 
D’altra banda, també compten 
amb dos equips de veterans jugant 
les lligues territorials de veterans.

El pressupost per a mante-
nir tots aquests equips és d’uns 
60.000€, gràcies a diferents spon-
sors, l’administració i la base soci-
al del club.

El Club va ser fundat l’any 1968 
i amb els anys s’ha anat consoli-
dant com un dels clubs més im-
portants a nivell estatal.

Les fites més importants del 
Club fins al moment són el cam-
pionat d’Espanya Absolut Feme-
ní per equips, aconseguit a Bagà, 
l’any 1993. L’equip estava format 
per Iao Li, Glòria Barranco i Tà-

nia Puig i la medalla de bronze 
del Campionat d’Europa Infantil 
aconseguida l’any 2014 per Sofia 
Xuan Zhang.

En la temporada 2013/14, el 
club va aconseguir dos títols esta-
tals per equips, en categoria juve-
nil i sub23 femení i un en dobles 

juvenils. Als campionats de Ca-
talunya va ser un dels clubs amb 
més títols i podis.

L’any 2003 el club va inaugurar 
les noves instal·lacions, on es po-
den realitzar campionats amb 16 
taules. S’organitzen cada any di-
versos campionats d’àmbit català 

(Campionats de Catalunya, Open 
Catalunya, Top Català i Circuit 
Promeses) i internacional (Tor-
neig Internacional de Calella, TIC 
i diverses concentracions).

El Club Tennis Taula Calella 
participarà aquesta temporada als 
Campionats d’Espanya en les dife-
rents categories, de benjamí a ve-

terans, amb la finalitat de repetir 
els èxits assolits.

Al club es realitzen entrena-
ments diaris cada tarda a les ins-
tal·lacions de la Fàbrica Llobet, amb 
l’objectiu de seguir demostrant tem-
porada rere temporada que l’objec-
tiu és treballar la base i aconseguir 
cada vegada més i millors resultats 
amb la gent de casa.  yy

La visita del president de la Federació 
Catalana de Futbol, Andreu Subies, ha 
servit per tancar els actes de comme-
moració dels 100 anys del CF Tordera 
(1914-2014).

Subies i el delegat de la FCF a Girona, 
Jordi Bonet, es van reunir amb la junta 
directiva del club encapçalada per Joa-
quim Barceló, i es van intercanviar re-
gals commemoratius de l’efemèride.

El 2014 va ser un any molt especi-
al pel CF Tordera. Entre els actes or-
ganitzats en motiu del Centenari hi 
va haver: el disseny d’una samarreta 
commemorativa, l’edició d’un DVD 
amb la història del club, es va organit-
zar un concurs escolar per decidir el 
logo del centenari, un dinar de germa-
nor amb més de 700 participants... Els 
components de la junta directiva tam-
bé van ser els encarregats de fer el pre-
gó de la Festa Major.

A nivell esportiu, el més destacat de 
la temporada 2013-14, va ser l’ascens 
dels dos primers equips a 2a i 3a Ca-
talana respectivament. També es van 
jugar partits amistosos contra el Lla-
gostera i el Barça B, dos equips de Se-
gona A. Tampoc hi va faltar el memori-
al Josep Barceló, un torneig que any rera 
any reuneix 56 equips de futbol-7 i que 
aquest 2015 arribarà a la 18a edició(6 i 
7 de juny). A l’any del Centenari es va 
comptar amb Barcelona, Espanyol, Re-

ial Madrid, Atlètic de Madrid, València 
i Vila-real, entre molts altres conjunts 
d’arreu de l’estat.

Per aquesta primavera es preve-

uen eleccions a la junta directiva des-
prés que s’hagi esgotat el mandat de sis 
anys que va iniciar com a president To-
ni Caparrós, i acaba Joaquim Barceló. yy

ESpORTS

Instal·lacions del Club de Tennis a la fàbrica Llobet-Guri. Foto Aitor Puig

Bonet, Barceló i Subies. Foto FCF

Calella, capital del tennis taula

Centenari del CF Tordera

CALELLA

TORdERA

«El Tennis Taula Calella té 
un pressupost de 60.000 

euros»

«El club es va fundar 
el 1968 i és un dels 

capdavanters de l’estat»
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ESpORTS

Els corriols de Sant Genís donen, 
des de fa 17 anys el tret de sorti-
da la temporada de BTT.

La tradicional marxa popular 
‘Hivernal Sant Genís’ va reunir 
uns 280 ciclistes. El primer lloc 
se’l va endur el lloretenc Cris-
tian Collados amb un temps de 
1:22h. El van seguir en la classifi-
cació Guillem Muñoz (1:22), Ro-
ger Argelaguer (1:22), Oriol Co-
lomé (1:22), Pau Botella (1:25), 
Sara Gay (2:03), Silvia Rou-
ra (2:14), Isabel Gelada (2:28), 
Susanna Garcia (2:50) i Marta 
Bossa (3:30).

La prova està organitzada pel 
club ciclista CatBike amb la col-
laboració de l’Ajuntament de Pa-
lafolls. 

Aquesta cursa és una cita obliga-
da pels amants de la BTT en estat 
pur. El recorregut té uns 25km de 

corriols i uns 900m de desnivell. 
L’organització ha destacat que 

va ser una pedalada molt diver-
tida, amb corredors reconeguts a 
nivell estatal. A més a més, par-
len d’una ruta molt atractiva i 
amb els encants dels paratges i la 
natura de les rodalies de Sant Ge-
nís i la Tordera. Per tal de promo-

cionar la cursa i aconseguir tenir 
més participants, des de l’orga-
nització han posat en marxa una 
nova iniciativa. Tots aquells que 
es van inscriure a la BTT Hiver-
nal Sant Genís van poder gau-
dir d’un 25% de descompte en la 
compra de qualsevol producte en 
estoc de la botiga. yy

El sorteig dels quarts de final 
es va fer el 2 de febrer a la Sala de 
Plens de l’Ajuntament. El sorteig 
ha emparellat de cara al dijous 26 
de febrer els equips del Club Patí 
Vic-Moritz Vendrell, així com l’HC 
Liceo-Hockey Global Patín Cer-
ceda; mentre que el divendres 27 
de febrer es jugaran els partits del 
Reus Esportiu-CP Voltregà i el FC 
Barcelona-Enrile PAS Alcoi.

El dissabte 28 de febrer es juga-
ran els dos partits de semifinals; i el 
diumenge primer de març, la gran 
final. Els horaris es marcaran, se-
gons les retransmissions televisi-
ves.

Aquesta serà la quarta ocasió en 
què Blanes allotjarà aquesta com-
petició. Les anteriors edicions que 
han tingut lloc en aquest munici-
pi van ser els anys 1998 i 2000 i al 
2011, quan la seu va ser la Ciutat 
Esportiva. yy

Un dels participants durant la cursa. Foto Lluís Marcial

Autoritats polítiques i esportives encarregades de fer el sorteig. Foto Yoyo

Palafolls obre la temporada 
de BTT

La copa d’hoquei 
arriba a Blanes

pALAFOLLS

BLANES

VIVE TODO EL DEPORTE
en su máxima expresión

PANTALLAS GIGANTES · CAFETERÍA · SALA DE MÁQUINAS · LOCAL DE APUESTAS
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Salón Jamaica
Rambla Joaquim Ruyra, 5
Blanes

L’Estació
Carrer Esteve, 44

Malgrat de Mar
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ENTRETENIMENTS

MOTS ENCREUATS
13x13
Proposta de Jep Ferret
www.crucigramaexpres.cat

MOTS ENCREUATS
ART MENOR 5x5
Proposta de Jep Ferret
www.crucigramaexpres.cat

SOPA DE LLETRES 1
TROBA 10 ESCRIPTORS ANGLESOS: COLLINS, DICKENS, AUSTEN, BRONTE, 
TROLLOPE, GASKELL, HARDY, BRADDON, RICHARDSON, THACKERAY

SOPA DE LLETRES 2
TROBA EL NOM DE 10 PLANTES: ABÈLIA, LILÀ, AZALEA, COTONEÀSTER, 
BRUGUEROLA, BUDLEIA, VINCA, TAMARIU, ESPART, GAZÀNIA

SOPA DE LLETRES 1
TROBA 10 ESCRIPTORS ANGLESOS: COLLINS, DICKENS, AUSTEN, BRONTE, 
TROLLOPE, GASKELL, HARDY, BRADDON, RICHARDSON, THACKERAY

SOPA DE LLETRES 2
TROBA EL NOM DE 10 PLANTES: ABÈLIA, LILÀ, AZALEA, COTONEÀSTER, 
BRUGUEROLA, BUDLEIA, VINCA, TAMARIU, ESPART, GAZÀNIA
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La comissió delegada del Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacio-
nal de Salud ha anunciat recent-
ment l’acord entre el Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad i les comunitats autòno-
mes per incloure el finançament 
per a la vacunació sistemàtica en-
front del pneumococ a Espanya en 
el primer any de vida a partir del 
2016, pendent de l’aprovació de-
finitiva en la propera reunió del 
Consejo Interterritorial. 

El pneumococ és un bacteri que 
causa infeccions freqüents de les 
vies respiratòries com les otitis, les 
sinusitis i les pneumònies a totes 
les edats de la vida. La seva relle-
vància esdevé per la potencialitat 
de produir malalties com les bac-
terièmies (infeccions a la sang), les 
meningitis i les pneumònies amb 

vessament a la pleura, infeccions 
afortunadament menys freqüents 
però d’extrema gravetat. Aquestes 
infeccions greus, anomenades ge-
nèricament com a malalties pneu-
mocòcciques invasores, afecten 
especialment a nens sans menors 
de 5 anys i adults majors de 50-
60 anys. També són molt més fre-
qüents en persones de qualsevol 
edat amb determinades patologies 
de base que els fan molt més sus-
ceptibles a la infecció per aquest 
bacteri: persones amb malalties 
cròniques pulmonars, cardíaques, 
hepàtiques o renals, persones sen-
se melsa o amb disfunció de la 
mateixa, portadors d’implants co-
clears, i totes les persones amb dè-
ficits immunitaris o que prenen 
medicaments immunosupressors. 
Tot aquest conjunt de persones te-
nen un alt risc de patir una  malal-
tia pneumocòccica invasora greu.

L’any 2000 va estar disponible 
als EUA i a Europa la primera va-

cuna conjugada enfront del pneu-
mococ autoritzada pels nens fins 
als 5 anys d’edat, i ha demostrat la 
seva elevada seguretat i efectivitat 
en reduir les malalties pneumo-
còcciques invasores a tots els pa-
ïsos on s’ha utilitzat extensament. 
Al nostre país es va comercialitzar 
l’any 2001 i els pediatres l’hem re-
comanat activament a les famílies 
perquè vacunessin els nens i nenes 
menors de 5 anys, grup d’edat que 
presenta el risc més alt de patir 
aquesta infecció. Des de la Asoci-
ación Española de Pediatría, tam-
bé hem reivindicat any rere any la 
inclusió d’aquesta vacuna en el ca-
lendari de vacunacions sistemàti-
ques a la infància. Ja que la vacuna 
no ha estat inclosa als calendaris 
amb finançament públic (excepte 
a Madrid i Galícia), han estat els 
pares els que han assumit el cost 
de la vacunació dels seus fills. A 
Catalunya s’estima que s’han va-
cunat de mitjana entre el 50 i el 
60% dels nens, però amb gran va-

riabilitat segons les zones geogrà-
fiques i el nivell socioeconòmic de 
les famílies. Tot i aquesta cober-
tura insuficient, la malaltia pneu-
mocòccica invasora a Catalunya 
s’ha reduït globalment en menors 
de 5 anys, gracies a la vacunació, 
més d’un 60%. 

En els darrers anys, la vacu-
na conjugada enfront el pneumo-
coc ha estat autoritzada per la se-
va utilització a totes les edats, fet 
que permet que es puguin vacu-
nar també els majors de 50 anys 
i totes les persones de qualsevol 
edat amb alt risc de patir una ma-
laltia pneumocòccica invasora. 
De fet la vacuna ha estat finança-
da per la sanitat pública des de la 
seva comercialització per als nens 
amb patologies de risc, i actual-
ment està establert el finançament 
públic per a les persones de qual-
sevol edat amb determinades pa-
tologies de base. Malauradament 
cap comunitat autònoma a Espa-

nya ha inclòs finançament públic 
d’aquesta vacuna per a les perso-
nes de més de 50-60 anys sense 
patologies de base, tot i que són 
per se un grup de població d’alt 
risc, en els quals sens dubte aques-
ta prevenció és molt recomanable. 

La recent decisió de les auto-
ritats sanitàries espanyoles d’in-
cloure la vacunació antipneumo-
còccica en el calendari comú de 
vacunacions sistemàtiques de la 
infància, amb finançament pú-
blic, és un gran encert que per-
metrà assolir cobertures superiors 
al 95% dels nens, garantir l’equi-
tat de tots els ciutadans per aques-
ta mesura preventiva i assolir la 
màxima efectivitat en la reducció 
d’aquesta greu malaltia. Totes les 
comunitats autònomes hauran de 
gestionar els seus recursos per ga-
rantir la implementació d’aquesta 
vacunació als seus calendaris com 
a molt tard al final de 2016. Més 
val tard que mai. Bona notícia. yy 

La vacuna del pneumococ apareixerà al 
calendari de vacunacions

dr. JOSEp MARèS BERMúdEz
pediatre
@maresjosep

SALUT
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L’AgENdA

ALT MARESME. febrer

Fins El dia 22
pinEda dE maR
Exposició: ‘El domini màgic de 
Joan Vinyoli’
Biblioteca Serra i Moret

Fins El dia 28
CalElla
Exposició: ‘Disseny per al 
reciclatge’
Museu-Arxiu Municipal

pinEda dE maR
Exposició: ‘Economia 
domèstica’
Biblioteca de Poblenou

Fins El 2 dE maRç
palaFOlls
Exposició: ‘Guillem Roche o la 
pintura com a teràpia’
Edifici MiD

dia 13
malGRaT dE maR
El conte dels divendres
Biblioteca La Cooperativa 
18.00h
1a Rua de Comparses
Plaça Germana Campos 21.30h
Ball de Carnaval
Pavelló Germans Margall 
23.00h

CalElla
Rua de Carnestoltes de l’escola 
Pia
Carrer Sant Pere 15.15h
Rua de Carnestoltes de l’escola 
Freta
Porxada del centre d’infantil
15.30h
16è Cafè-Jazz: Xavier Casellas 
Quintet
Sala Mozart 22.00h

pinEda dE maR
Passi del documental ‘Picasso, 
un alma primitiva’
Auditori Can Comas 19.00h
Xerrada: Connexió animal
Biblioteca Serra i Moret 20.00h
Cine Fòrum
C/ Maragall, 19 20.30h

dia 14
malGRaT dE maR
Parlament del Carnestoltes i rua 
infantil
Plaça Pau Casals 17.30h
Espectacle infantil
Pavelló Germans Margall 
18.30h

TORdERa
Concurs de disfresses
Avinguda Països Catalans
17.30h

CalElla
Taller infantil: treballs amb 
cartolina
Biblioteca Can Salvador de la 
Plaça 11.30h

Pregó d’en Carnestoltes
Plaça de l’ajuntament 17.00h
Ball de disfresses
Fàbrica Llobet-Guri 23.30h

pinEda dE maR
Fira d’artesania
Plaça de les Mèlies 9.00h
12è Mercat Solidari
Plaça del Carme 10.00h
Carnestoltes infantil Poblenou
Plaça Biblioteca 17.00h
Xocolatada popular
Pati Masia Mas Rafart 17.00h

sanTa sUsanna
Cercavila de Carnestoltes
Rambla dels Països Catalans
11.00h
Taller de Contrapàs
Rambla dels Països Catalans
12.00h
XVI Mostra-Concurs de truites
Rambla dels Països Catalans 
12.00h

palaFOlls
Taller: ‘Juguem retallant 
cartolina de colors’
Biblioteca Enric Miralles
11.00h
Festa del reciclatge ‘Orgànic-
za’t’
Plaça Valls d’Ax 10.00h
Taller de dansa del ventre
Casal de la Dona 11.00h

dia 15
TORdERa
Concurs de disfresses
Pista de Sant Pere 11.00h

CalElla
41è concurs de Teatre Amateur: 
Terra Baixa
Teatre Orfeó Calellenc 18.30h

pinEda dE maR
Rua de Carnestoltes
Passeig Marítim 11.00h
Xocolatada Popular
Plaça del Carme 17.00h
36è Concurs de Teatre 
Amateur: ‘Dansa d’agost’
Centre Cultural 18.00h

dia 16
pinEda dE maR
Presentació del webdoc 
‘Cannabis, en saps prou?’
Can Jalpí 19.00h

dia 17
TORdERa
Activitat familiar: ‘No tinc por’
Biblioteca 18.00h

CalElla
Xerrada: ‘El procés 
d’escolarització a P-3’
Àrea de Política Social 19.00h

dia 18
pinEda dE maR
Enterrament de la sardina
Pati de Can Comas 21.00h

malGRaT dE maR
Enterrament de la sardina
Peixateries Velles 17.00h
Sardinada Popular
Plaça de Ca l’Arnau 17.30h

CalElla
Aula d’Extensió Universitària: 
La viabilitat econòmica de 
Catalunya
Casal l’Amistat 18.30h
Enterrament de la sardina
Plaça de Catalunya 19.00h

dia 19
TORdERa
Xerrada: ‘L’autoestima’
Biblioteca 19.30h

CalElla
Xerrada de nutrició
Local d’Oncolliga 10.00h

dia 20
CalElla
16è Cafè Jazz: Martí Serra, 
Sergi Sirvent, Rai Ferrer i David 
Xirgu
Sala Mozart 22.00h

pinEda dE maR
Club de lectura fàcil en català
Biblioteca Serra i Moret 18.00h
Taller de Carnaval
Biblioteca de Poblenou 18.00h

palaFOlls
Actuació del PLF Quintet
El Cafè de Palafolls 21.00h

dia 21 
CalElla
22è Cros Escolar Ciutat de 
Calella
Zona esportiva La Muntanyeta
10.00h
Taller infantil
Biblioteca Can Salvador de la 
Plaça 11.30h
16è Carnaval de l’Alt Maresme
Av. Mediterrani (Pineda de Mar)
19.00h
Ball de Carnaval i entrega de 
premis
Fàbrica Llobet-Guri 23.00h

palaFOlls
Gran Rua de Carnestoltes
Av. Costa Brava 18.00h
dia 22
CalElla
Campanya de Donació de Sang
Avinguda Rierany dels Frares
10.00h
Jornada de Portes Obertes
Escola Pia (infantil, primària i 
secundària)
11.00h

41è Concurs de Teatre 
Amateur: ‘Berenàveu a les 
fosques’
Teatre Orfeó Calellenc 18.30h

pinEda dE maR
Les Jams de l’Escola de Música
Auditori Can Comas 12.00h
Concert ‘Diàlegs per a violoncel 
i piano’
Hall Escola Sant Jordi 12.00h

36è Concurs de Teatre 
Amateur: ‘Agnès de Déu’
Centre Cultural 18.00h

sanTa sUsanna
Audició de Sardanes
Pavelló Municipal 18.30h

palaFOlls
Gran Rua de Carnestoltes de 
Sant Lluís
Fàbrica Forroll 12.00h

malGRaT dE maR
Concurs de Teatre Amateur 
Vicenç Bayarri: ‘Dues dones que 
ballen’
Centre Cultural i Recreatiu
18.00h

dia 23
CalElla
Jornada de Portes Obertes
Institut Bisbe Sivilla 16.00h
Campanya de Donació de Sang
Avinguda Rierany dels Frares
17.00h

pinEda dE maR
Club de lectura: ‘La colla dels 
vermells’
Biblioteca Serra i Moret 18.00h

palaFOlls
Club de lectura
Biblioteca Enric Miralles 20.00h

dia 24
sanTa sUsanna
Taller: ‘Escriptura creativa’
Local Social 10.00h

dia 25
CalElla
Aula d’Extensió Universitària: 
La Cultura del Renaixement
Casal l’Amistat 18.30h

pinEda dE maR
Moments musicals: Audicions 
dels alumnes de l’Escola de 
Música
Escola Sant Jordi 18.30h
Trobada del Club de lectura
Biblioteca Serra i Moret 20.30h

palaFOlls
Xerrades sanitàries per a 
famílies
Biblioteca Enric Miralles 19.30h

dia 27
CalElla
16è Cafè Jazz: Alba Careta 
Quintet
Sublim 22.00h

pinEda dE maR
Taller: ‘Artesania de l’amor’
Biblioteca de Poblenou 19.00h
Xerrada: ‘Teràpia Regressiva 
Integradora’
Biblioteca Serra i Moret 20.00h

Cinefòrum
C/ Maragall, 19 20.30h

sanTa sUsanna
Hora del conte
Local Social 18.00h

dia 28
CalElla
Taller infantil de dinosaures
Biblioteca Can Salvador de la 
Plaça 11.30h

pinEda dE maR
Caminada popular per la Vall 
de la Riera
Can Jalpí 16.00h
Teatre i música amb ‘Els amics 
de la música’
Sala Gran del Casal d’avis de 
Poblenou 16.00h

palaFOlls
Hora del conte
Biblioteca Enric Miralles 12.00h
II Cros de Palafolls
Parc Fluvial 10.00h

dia 1 dE maRç
palaFOlls
Festa de sant Antoni i els tres 
Tombs
Porta del Cel 9.00h

malGRaT dE maR
Concurs de Teatre Amateur 
Vicenç Bayarri: ‘Ménage à trois’
Centre Cultural i Recreatiu
18.00h

dia 4 dE maRç
CalElla
Aula d’Extensió Universitària: 
Paisatges de la Barcelona de 
Picasso
Casal l’Amistat 18.30h

dia 6 dE maRç
CalElla
16è Cafè Jazz: Gabriel 
Amargant Quintet
Sala Mozart 22.00h
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COMARCAL BLANES. febrerCOMARCAL LLORET. febrer

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

dia 14
REGaTEs. TROFEU HIVERN 
CREUERS CVB
Club Vela Blanes

dEl 14 al 18
CaRnEsTOlTEs 2015
Dia 14: Concurs de disfresses 
a la feina, tallers, xocolatada, 
batucada, cercavila i pregó del 
Rei Carnestoltes.
Dia 15: Desfilada de carrosses i 
comparses (17:00)
Dia 18: Enterrament de la 
sardina (19:30) 

dEl 20 al 19 dE maRç
ExpOsiCiÓ dE pinTURa. 
MOSCARDÓ S
Galeria L’Arcada

dia 19
Espai dE dEBaT. Cicle de 
Xerrades
Família i Escola, un bon recurs 
per aprendre junts
A càrrec de Maria Gòmez
Escola Napoleó Soliva a les 
15.15 h

dia 21
LA CASA DE ANDALUCIA DE 
BLANES CELEBRA El dia dE 
andalUsia:
ALBORADA FLAMENCA
Dedicat a granada i Província
Teatre de Blanes a les 20.30 h

dia 22
RiallEs: COM GAT I GOS 
Companyia Teatre Animal
Teatre de Blanes a les 17.30 h

dia 28
TEaTRE: LA FARSA WALWORTH 
d’Enda Walsh
Sala La Planeta i Mithistòrima 
Produccions
Teatre de Blanes a les 21.00 h

alTREs aCTiViTaTs

BiBliOTECa COmaRCal
dEl 2 al 28 dE FEBRER 

ExpOsiCiÓ El VEsCOmTaT 
dE CaBRERa

dia 5
diJOUs dE llETREs i mOTs: 
(tertúlia literària per a adults) 
Desig de xocolata de Care 
Santos
a les 20.00 h

diEs 6, 13, 20 i 27 
TallER pER a JOVEs. 
ATREVEIX-TE A MIRAR (El 
mòbil com a eina d’edició 
audiovisual)
de 18.00 a 20.00 h

dia 24 
TallER pER a adUlTs L’IPAD 
PER PER A PRINCIPIANTS amb 
David Garcia
a les 19.00 h.

dia 26 
l’HORa dEl COnTE Inventem 
un conte amb Kumon
a les 18.00 h.

mORRalla, Espai CREaTiU
Casal dels joves de Blanes. 
Tallers, cursos, sala de
concerts, gimnàs, etc
(Avinguda de l’Estació, NAU 4 
Tel. 972 330 711)

dia 13 
Carnaval Blanda skate
a les 18.00 h

dia 21
Concert Hip Hop
a les 22.00 h

dia 27 
Concert amb les actuacions 
de “Red Light Amsterdam 
District”, “Bolson” i “Apart”
a les 22.00 h

aFiC BlanEs
diEs 7, 14, 21 i 28

Curs d’introducció a la 
fotografia 
Local Karl Faust
C. Vila de Lloret, 98
de 10.00 a 13.00 h

Fins El 28 
ExpOsiCiÓ: la mancomunitat 
a les terres de Girona
Biblioteca

dia 13 
aRRiBada dEl
CaRnEsTOlTEs
19-21 h Plaça de la Vila

dia 14 
disFREssEs al CaRRER
11-13.30 h Centre Vila

RaCÓ dEls COnTEs:
“BUsCandO naRiZ”
11.30 h Biblioteca.
Plaça Pere Torrent, 1

EsCUlTUREs Capil·laRs
Espectacle artístic de 
maquillatge i perruqueria
10-13 h Plaça de la Vila

RUa CaRnaVal
16 h Pg. Camprodon i Arrieta–
Pg.Verdaguer– Pg.Agustí Font– 
Av.Just Marlès –Av.Rieral

Ball dE lEs dOnEs
23.30 h Auditori del Gran 
Casino Costa Brava

dia 15 
RUa CaRnaVal
12 h Pg. Camprodon i Arrieta–
Pg.Verdaguer– Pg.Agustí Font 
– Av.Just Marlès –Av.Rieral

EspECTaClE inFanTil
17 h Auditori del Gran Casino
Costa Brava

Ball i lliURamEnT
dE pREmis
23 h Auditori del Gran Casino
Costa Brava

dia 18 
pOpUlaR i TÍpiC
EnTERRamEnT dE la
saRdina
20 h Centre Vila

dia 21 
El RaCÓ dEls COnTEs:
“la BaRRaQUETa
d’HiVERn”
11.30 h Biblioteca Municipal.
Plaça Pere Torrent, 1

TEaTRE “iaia”
21 h Teatre de Lloret

dia 22 
CElEBRaCiÓ any
nOU xinÈs
Pg. Marítim, Centre Vila, Plaça 
11 h Pere Torrent

FiRa pROdUCTEs
aRTEsans
10- 20 h Passeig Jacint 
Verdaguer

TEaTRE mainasOns
17.30 h Teatre Lloret

dia 27 
El RaCÓ dEls COnTEs:
“pETER pan”
En anGlÈs
Plaça Pere Torrent, 1

dia 28 
COnCERT dEls pERdOns
Església St. Romà

El RaCÓ dEls COnTEs
“COnTEs mUsiCaTs”
11.30 h Biblioteca Municipal.
Plaça Pere Torrent, 1
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Farmàcies de guàrdia
CALELLA / pINEdA TORdERA

Adreces i telèfons Adreces i telèfons
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

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

Adreces i telèfons

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

Febrer Febrer

COSTA

gARBÍ

NOgUERA

MELA / MIR

MELA / MIR

COLON

NOÉ

pLANAS

CASTELLS

FRANCITORRA

LLOBET / NOgUERA

LLOBET / NOgUERA

ALBA

vIvAS

MIR

COLLS

MELA

COLON / gARBÍ

COLON / gARBÍ

NOÉ

pLANAS

CASTELLS

pLANAS

SEgARRA

FRANCITORRA / MELA

FRANCITORRA / MELA

LLOBET

COSTA

MATEOS

MATEOS

MATEOS

MATEOS

MATEOS

dE TIBURCIO

dE TIBURCIO

dE TIBURCIO

dE TIBURCIO

dE TIBURCIO

dE TIBURCIO

dE TIBURCIO

vENdRELL

vENdRELL

vENdRELL

vENdRELL

vENdRELL

vENdRELL

vENdRELL

MARCOvAL

MARCOvAL

MARCOvAL

MARCOvAL

MARCOvAL

MARCOvAL

MARCOvAL
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Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

Dilluns

Dimarts

pasTÍs dE FORmaTGE dE sanT ValEnTÍ

  EL FOgÓ dE LA MARINA

INgREdIENTS pER A 4 pERSONES

Per a la base:

• 150 g de galetes Maria

• 80 g de mantega

Per al pastís: 

• 500 g de formatge d’untar

    (Philadelphia o similar)

• 250 g de nata (35% MG)

• 150 g de sucre

Per a la cobertura: 

• 6 fulles de gelatina neutre

• 250 ml d’aigua

• Melmelada de maduixa

• Cors de sucre

CONSELL
Per fer aquest pastís, utilitzarem un motlle en forma de cor; és convenient que sigui 
desemmotllable o de silicona.

pREpARACIÓ
Preescalfem el forn a 180 ºC. Triturem les galetes i les barregem amb la mantega que 
haurem desfet lleugerament al microones. Quan tinguem una barreja homogènia, 
cobrim la base del motlle i ho posem al forn 10 minuts. Ho traurem del forn i ho dei-
xarem refredar.
en un bol posem el formatge, que estarà a temperatura ambient, el sucre i la nata. Ho 
batem el just perquè es barregin bé tots els ingredients. Afegim la barreja a la base de 
galeta. Ho posem a la nevera fins el dia següent.
Al matí, la crema ja estarà quallada, passarem a fer la gelatina de melmelada. Posem 
les sis fulles de gelatina a hidratar en un plat fons amb aigua freda. Les hi deixem du-
rant 10 minuts. 
en un bol, posem 250 ml d’aigua calenta, afegim la gelatina escorreguda i unes 8 cu-
llerades de melmelada. removem bé fins que la gelatina estigui dissolta. Ho deixem 
refredar i cobrim el pastís amb la gelatina. Ho tornem a posar a la nevera tapat amb 
paper film fins que la gelatina qualli. A l’hora de servir, ho adornem amb cors de sucre.

 Manoli Bustamante Bustamante
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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-80 (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)
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TRANSPORTS PÚBLICS - TRENS

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
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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

pINEdA
BENzINERA EvOLUTION 
N-II
CApRABO
Plaça espanya
xALOC pINEdA 
Dr. bartomeu
FARMàCIA ELdA 
LLOBET ALONSO 
Av. Mediterrani
CApRABO
Av. Mediterrani
FRANkFURT LA RIERA
Av. De la Hispanitat

SANTA SUSANNA
AJUNTAMENT
Plaça Catalunya
BUREAU vALLÉE
CC espais Susanna N-II

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 SAkARA
(cantó del Dia) Camí ral
LúdICS 
Camí ral
BAR LA TApA IBÉRICA
Camí ral
NOU CAFè dEL CENTRE
C. de L’Amistat
 



ENTREvISTA A ENRIC MARIA vALLS (ELA)

Enric Maria Valls, empresari turís-
tic de Calella, és també el president 
de la Fundació Miquel Valls, l’úni-
ca fundació a Catalunya que s’ocu-
pa de l’ajuda als malalts d’Esclerosi 
Lateral Amiotròfica (ELA). Des de 
la seva creació a Calella el 2005, la 
Fundació treballa incansablement 
per ajudar a millorar la qualitat de 
vida dels malalts d’ELA i de les se-
ves famílies.

Què és l’Esclerosi Lateral Amio-
tròfica?
L’Esclerosi Lateral Amiotròfica, 
l’ELA, és una malaltia neurode-
generativa en la qual les cèl·lules 
encarregades de moure la mus-
culació del cos s’atrofien i mo-
ren i, com a conseqüència, el cos 
queda absolutament paralitzat. És 
una malaltia mortal, té una espe-
rança de vida, en un percentatge 
molt elevat dels afectats, d’entre 2 
i 5 anys des del diagnòstic. La pa-
ràlisi és progressiva fins que falla 
algun òrgan fonamental i mors. A 
Catalunya hi ha uns 350 afectats 
d’ELA.
Per què va fundar la Fundació 
Miquel Valls?
L’any 1973  jo tenia 20 anys i el 
meu pare va morir d’ELA. Però bé, 
el 2005, feia uns anys que estava 
col·laborant a la Fundació Vicens 
Ferrer, el coneixia bé i l’admirava 
molt. Sempre dic que tota la gent 
que hem conegut en Vicens Ferrer 
ens ha posat un virus a dintre que 
ens empeny a fer coses socials. Jo 
feia temps que veia que pel tema 
de l’ELA no hi havia res a Cata-
lunya i vaig pensar que un bon 
projecte seria ajudar a suportar 
aquesta malaltia a les famílies i els 
malalts. 
A una persona li diagnostiquen 
una malaltia terrible, mortal i des-
coneguda. Aquest quadre va ser 
fonamental a l’hora de decidir-me 
a fer la fundació. El cas aquest que 
vaig viure a casa et crea una situa-
ció de desconcert que no saps per 

on agafar-la i vaig pensar que ma-
laltia no la podíem curar però el 
que sí que volia era que cap família 
catalana es trobi com ens vam tro-
bar nosaltres quan li van diagnos-
ticar l’ELA al meu pare.
Quina és la tasca de la Fundació?
Som gent que està al costat de les 
famílies i dels malalts en tot el 
procés de la malaltia i els intentem 
ajudar. Tenim quatre objectius. El 
primer és la millora de la qualitat 
de vida dels malalts, els aconsellem 
i ajudem a aconseguir subvenci-
ons per a estris ortopèdics, donem 
suport psicològic a les famílies que 
ho necessiten i els assessorem..
El segon és intentar optimitzar el 
servei sanitari i mèdic, vam col·la-
borar amb l’Hospital de Bellvitge 
per crear una unitat multidiscipli-
nar d’ELA on els malalts són ate-
sos en la mateixa visita per tots els 
especialistes que necessiten, i no 
només els tracten els problemes 
que tenen ara sinó que els avisen 
dels possibles problemes que tin-
dran, així els malalts es queden 
més tranquils quan sorgeixen més 
símptomes.
El tercer objectiu és defensar els 
drets del malalt davant l’Adminis-
tració i el quart és intentar buscar 
subvencions per a la investigació, 
tot i que això no és prioritari.
La Fundació no té una branca 
d’investigació?
No, perquè és massa feina. La 
Fundació podia tenir dos camins: 
dedicar-se a buscar fons per a la 
investigació o dedicar-se a la part 
sociosanitària. Tot no es podia fer 
ben fet; al món hi ha centenars 
de centres d’investigació i només 
hauríem estat un granet de sorra, 
no hauríem sigut decisius. En can-
vi sí que som decisius per fer que 
aquestes 350 famílies de Catalunya 
se sentin acompanyades.
D’on surten els recursos de la 
Fundació?
 Un 70-80% dels recursos són pri-
vats: quotes dels malalts, quotes 
de particulars que directament o 
indirectament estan vinculats en 

el projecte o el coneixen, la Fun-
dació de La Caixa,  empreses que 
dediquen recursos a entitats so-
cials.... I un 20% de subvencions 
públiques. Tenim molta gent, afor-
tunadament, que paga quotes per 
exemple de 50 € l’any i ens ajuda 
moltíssim.
Com han afectat les retallades a 
la Llei de la Dependència?
Jo sóc dels que creu que el proble-
ma de les retallades ens ve de l’as-
fixia econòmica que fa el Govern 
de Madrid al català. La Llei de la 
Dependència la va crear Zapatero 
però no va dotar-la pressupostà-
riament, per la qual cosa la Ge-
neralitat l’havia d’assumir tingués 
diners o no. En un principi el 
pressupost havia de sortir en un 
50% de Madrid i l’altre de la Ge-
neralitat, però ara Madrid ja no 
aporta res. Sí que han afectat les 
retallades, però des de la Fundació 
sabem d’on ve el problema.

Quina repercussió va tenir La 
Marató de TV3 de l’any passat 
per a malalties neurodegenera-
tives?
Els diners recaptats de la Marató 
van només a temes d’investigació, 
nosaltres no hi entrem en aquest 
tema. Però és clar, tot el que surt 
per televisió i ràdio té repercussió 
en el coneixement de la gent.
I la campanya Ice Bucket Cha-
llenge?
L’Ice Bucket Challenge és una cosa 
que aparentment té una mirada 
frívola però s’han recaptat cente-
nars de milers de dòlars per a in-
vestigació als EUA. Nosaltres hem 
recaptat 100.000 euros, que per a 
nosaltres és molt. Si pels milions 
d’euros de l’Ice Bucket s’aconse-
gueix curar un malalt americà, el 
dia següent es curaran els catalans, 
i els de tot el món, per tant, ben-
vinguts aquests dòlars encara que 
siguin als EUA.

Com es pot col·laborar amb la 
Fundació?
Tant econòmicament com en 
forma de voluntaris. Si en moltes 
fundacions els voluntaris són una 
peça clau d’acompanyament dels 
malalts, en la nostra no perquè 
els malalts d’ELA no necessiten 
companyia sinó professionals. 
Els nostres voluntaris ens ajuden 
molt a l’hora de muntar esdeve-
niments per recaptar diners per a 
la fundació, a vendre merchandi-
sing, etc. 
I fent “un gest per l’ELA”...
Sí, vam pensar en alguna cosa fà-
cil de fer, i “un gest per l’ELA” és 
tant el gest físic (fer una ela amb 
la mà) com l’acció de col·laborar, 
tant econòmicament com amb el 
voluntariat o donant a conèixer la 
nostra fundació i la malaltia.
Per a més informació: 
www.fundaciomiquelvalls.org  yy 

“El malalt d’ELA té una esperança de vida de 2 a 5 anys”
LAURA gÁLLEgO-CALELLA

Valls fent el gest per l’ELA. Foto Laura Gállego


