
societat p. 11

Les entitats petites, 
salvades
El Ministeri rectifica alguns 
punts de la reforma fiscal

cultura p. 20

Calella, capital de la 
sardana
Els actes centrals es faran el 14 i 
15 de març

cultura p. 8

Grans petits concerts
Palafolls acull el ‘Singulars’: cicle 
de concerts per a 200 persones

Inversió milionària a les platges

60 anys de la UER Pineda La C-32 arribarà fins a Lloret

El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ha presentat als alcaldes del Maresme la proposta de protecció de la costa. Segons aquesta proposta –que tindrà un cost de 50MEUR– 
preveu la construcció de dics que minimitzin els danys que constantment ocasionen els temporals a les costes del Maresme. L’Estat ja ha dit però, que la seva disponibilitat pressupostària és 
de 30MEUR, de manera que aquests vint restants hauran de provenir d’altres fonts. Les opcions són ben diverses: sector privat –ports esportius o altres del sector turístic–, dels ajuntaments 
o la mateixa Generalitat. Més informació p. 3

El 2014 ha estat un any de celebració per als de Pineda. L’any del seu 60è aniversari, el club 
gaudeix de bona salut: uns 350 jugadors i jugadores –passant pels més petits, de cinc anys, 
fins als jugadors del primer equip–, i un equip tècnic d’unes trenta persones.  

Més informació p. 24

La nova infraestructura, que tindrà un traçat de 7’6 quilòmetres i passarà per Tordera, Bla-
nes i Lloret, costarà 58’6 MEUR (sense IVA). 

Més informació p. 21
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L’equip sènior de la temporada 1966-67. Foto UER Pineda

Tram final de la N-II al Maresme. Foto Yoyo
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Platges del Maresme
Per diverses raons les platges del Maresme pateixen importants 
pèrdues de sorra que els moviments cíclics de vents i ones no reposen 
en mesura suficient, quedant un creixent saldo negatiu. Quan es 
produeix un temporal alguns trams de platja queden en estat precari.
Per a les poblacions afectades, el gruix de les platges no és un tema 
trivial ja que bona part de l’activitat turística descansa sobre l’atractiu 
de les platges.
Un cop extingida la indústria tèxtil que va alimentar l’economia del 
Maresme durant bona part del segle XX, l’activitat turística és l’actual 
puntal generador de riquesa que l’ha substituït.
Aquest puntal es recolza en l’atractiu d’un clima moderat i unes 
àmplies platges de sorra daurada i granada. La platja no és un tema 
menor per l’economia de la nostra comarca i els responsables polítics 
no poden ignorar-ho.
És per això que celebrem que la Direcció General de Sostenibilitat de 
les Costes hagi sabut correspondre a aquesta necessitat i hagi pres el 
compromís de pal·liar aquesta situació de pèrdua de sorra amb un 
ambiciós pla a 15 anys. 
Aquest cop l’actuació anirà més enllà que la simple regeneració de 
platges i es dipositarà pedra al llit marí per formar uns dics que han 
d’ajudar a retenir a la costa la sorra que aporten al mar les rieres de tota 
la comarca entre la  Tordera i el Besòs.
Sigui benvingut aquest pla, tot i que haguem de lamentar que 
l’aportació del ministeri sigui de només el 60% del cost de les obres.   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

 

ALT MARESME

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 dia 11 de febrer sortia al carrer 
el primer número de La Marina 
Maresme. Una publicació mensu-
al i gratuïta de 32 pàgines pensada 
per cobrir les necessitats informa-
tives i comercials de l’Alt Mares-
me, concretament dels municipis 
de Calella, Pineda de Mar, Malgrat 
de Mar, Tordera, Palafolls i Santa 
Susanna. Des de fa 22 mesos ja 
es publica La Marina de Blanes i 
Lloret, dos productes que comple-
menten en paper la proposta que 

Ràdio Marina (96.2 FM i 100.3 
FM) fa més de 30 anys ofereix a 
tota la zona compresa entre Ca-
lella i Tossa de Mar amb el lema 
“Sempre al teu costat”. La Mari-
na Maresme i La Marina (Bla-
nes-Lloret) són dues publicacions 
diferents amb una tirada global de 
50.000 exemplars.

A la portada del número 1 de La 
Marina Maresme, El Carnestoltes 
de l’Alt Maresme, el Gaudí de Da-
vid Verdaguer i els concursos de 
teatre amateur de Calella, Pineda i 
Malgrat de Mar. A les pàgines in-

teriors també s’analitzava la tempo-
rada turística de l’any 2014 i es par-
lava dels objectius per al nou any.

Avui teniu a les mans el núme-
ro 2 amb noves notícies i consells 
publicitaris. Per tant, gràcies una 
vegada més per fer-nos costat.

La redacció i la publicitat de La 
Marina Maresme, com en l’edició 
de la Selva, va a càrrec de l’equip 
humà de Ràdio Marina; el disseny 
i maquetació, de Gràfiques Mont-
serrat de Blanes, i la impressió, de 
Gràfiques de Premsa Diària SAU 
de Parets del Vallès.  yy

Gràcies per l’acollida

alt MaresMe

Els primers exemplars de La Marina Maresme sortint de la rotativa. Foto Yoyo
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BRAVAUTO Carretera Accés Costa Brava, al costat de l'hospital de Blanes · Telèfon: 972 33 77 61

El director general de Sostenibili-
tat de la Costa i del Mar del Mi-
nisteri d’Agricultura, Alimentació 
i Medi Ambient, Pablo Saavedra, 
ha anunciat que l’Estat inverti-
rà 30 milions d’euros durant un 
període de 15 anys per construir 
dics al llarg del litoral del Mares-
me. D’aquesta manera, es vol evi-
tar que les platges de la comarca 
perdin la seva sorra, com succeeix 
periòdicament per l’onatge a la 
zona. Tant la Generalitat com els 
ajuntaments han valorat positiva-
ment la iniciativa, ja que es tracta 
d’un projecte “a llarg termini” que 
va més enllà de només abocar-hi 
sorra. Tanmateix, han lamentat 
que l’Estat no aporti el 100% de la 
inversió necessària, que és de 50 
milions d’euros. 

Segons ha indicat Saavedra, 
està previst que Premià de Mar i 
el Masnou siguin els municipis on 
es realitzin les primeres interven-
cions. També es preveuen actua-
cions a Cabrera de Mar, Vilassar 

de Mar, Arenys de Mar, Caldes 
d’Estrac, Malgrat de Mar i Mataró, 
entre altres.

A les zones amb més erosió, 
com el delta de la Tordera, el di-
rector general és partidari d’estu-
diar, a part de les regeneracions, 
un nou plantejament d’ubicació 
dels càmpings en un terreny que 
“per la seva pròpia naturalesa no 
és apte per ser ocupat amb instal-
lacions turístiques”.

El director general de Sostenibi-
litat de la Costa i del Mar del Mi-
nisteri d’Agricultura, Alimentació 
i Medi Ambient, Pablo Saavedra, 
s’ha reunit amb el director general 
d’Ordenació del Territori i Urba-
nisme de la Generalitat, Agustí 
Serra, i diversos alcaldes de pobla-
cions costaneres del Maresme per 
presentar-los el pla d’Estratègia de 
Protecció de la Costa del Mares-
me.

Saavedra ha explicat que du-
rant l’elaboració del pla s’han es-
tudiat dues possibles solucions a 
la pèrdua de sorra de les platges. 

La primera consistia a abocar-hi 
sorra –com ja s’havia fet en an-
teriors ocasions– i la segona en 
complementar aquesta acció amb 
la construcció de dics. Finalment, 
s’ha optat per la segona. El projec-
te divideix el litoral maresmenc 
en tres zones. La primera estaria 
compresa entre el delta de la Tor-
dera i el port d’Arenys. La segona 
enllaçaria el port d’Arenys i el de 

Mataró i la tercera aniria des del 
port de la capital maresmenca fins 
al Besòs.

Respecte al finançament de les 
obres, el director de Costes ha 
explicat que l’Estat aportarà 30 
dels 50 milions d’euros necessa-
ris. La resta l’hauran d’assumir 
les administracions catalanes. 
Tanmateix, ha apuntat la possi-
bilitat que una part d’aquests 20 

milions poguessin ser assumits 
per empreses privades vincula-
des al turisme. El Ministeri con-
sidera que cada any s’hi haurien 
d’invertir 4,2 milions d’euros 
amb el compromís que el Govern 
de l’Estat en destinaria entre 1,5 
i 2 milions durant els 15 anys de 
desplegament del Pla de recupe-
ració i manteniment de les plat-
ges maresmenques. yy

30 MEUR per recuperar les platges del Maresme
alt MaresMe

Les platges de la comarca, com la de Santa Susanna, s’han vist molt maltractades els últims anys. Foto Yoyo

«l’estat aportarà 30 dels 
50 milions previstos»

«a la tordera es farà 
un estudi previ abans 

d’actuar»
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societat

La Fundació Marpi es planta 

La festa de l’orgànica a 
Palafolls

Fira d’hivern a Malgrat

La concentració a la plaça de l’Ajuntament de Pineda. Foto Yoyo

Un dels tallers que es van organitzar. Foto Yoyo

El mal dia no va impedir que la gent sortís a passejar. Foto Yoyo

La Generalitat deu a la Fundació pinedenca 136.000€, sense els 
quals no poden garantir un bon servei als seus usuaris. Per això 
van organitzar aquesta concentració, on demanaven que es res-
pectin drets com el d’atenció, a la formació, al treball, a la viven-
da o a la salut. Drets que no podran garantir si la Generalitat no 
liquida el seu deute. yy

Tres hores de celebració amb tallers, espectacles, una xocolata-
da i moltes altres activitats que, sota el lema “No et cremis amb 
l’orgànica”, convidava els assistents a aprendre des d’una vessant 
lúdica i educativa a reciclar les deixalles orgàniques. En aques-
ta ocasió l’activitat ha estat organitzada per la Colla de Diables 
de Palafolls. yy

Nova edició de la tradicional trobada. A banda de les parades de 
firaires i comerciants pels carrers del centre de Malgrat, també 
hi va haver inflables, tallers infantils i actuació musical a càrrec 
del conjunt Black Soul. yy

Els assaltants, que van amenaçar 
el propietari del pis –on preveien 
trobar-hi substàncies estupefa-
ents– amb una arma de foc, van 
fugir en adonar-se que s’havien 
confós de domicili.

Agents de la Policia de la Ge-
neralitat- Mossos d’Esquadra 
de la Unitat d’Investigació de la 
comissaria d’Arenys de Mar van 
detenir dos homes de 56 i 51 
anys, de nacionalitat espanyola i 
veïns de Blanes com a presump-
tes autors dels delictes d’usurpa-
ció de funcions públiques i roba-
tori a interior de domicili.

Els fets van tenir lloc a una 
urbanització de Palafolls. La 
víctima es trobava a casa seva 
quan de sobte dos homes van 
irrompre-hi i fent-se passar per 
policies li van mostrar les seves 
identificacions i el van apuntar 
amb una arma de foc.

Els lladres li van demanar on 
tenia amagada la marihuana i 
van escorcollar tot l’habitatge 

fins que van comprovar que a 
la casa no hi havia cap tipus de 
substància estupefaent, moment 
en què van dir a la víctima que 
s’havien equivocat i van abando-
nar el domicili.

Amb totes aquestes dades els 
agents van iniciar una investiga-
ció que va permetre identificar 
els presumptes autors dels fets. 
La detenció es va practicar al 
domicili que els dos homes com-
partien a la localitat de Blanes. 
L’endemà dels fets, els agents, 
amb autorització dels detinguts, 
van accedir al seu domicili on hi 
van trobar diversos indicis rela-

cionats amb el fet investigat. En 
concret una defensa elèctrica ti-
pus Tasser, guants, passamunta-
nyes, cartutxos detonadors, dues 
imitacions de credencials poli-
cials, diversa munició, claus de 
manilles i fundes d’armes curtes. 
L’arma que haurien utilitzat no 
es va localitzar.

És dóna la circumstància que 
els dos detinguts tenien nom-
brosos antecedents pel Cos de 
Mossos d’Esquadra, pel Cos Na-
cional de Policia i per la Guàrdia 
Civil, alguns dels quals eren ro-
batoris amb violència i intimida-
ció.  yy

La setzena rua de Carnaval de 
l’Alt Maresme va omplir els car-
rers de Poblenou i Calella i tot 
i que durant alguns minuts la 
pluja va fer acte de presència no 
va esborrar el somriure, l’ale-
gria i les energies dels grups i 
dels membres de les diferents 
comparses participants a la rua. 
Enguany la rua de Carnaval de 
l’Alt Maresme ha comptat amb 

44 comparses i grups i uns 2.200 
participants desfilant, segons 
l’organització. 

El premi dels Guapus corres-
pon al de la categoria C, de com-
parses amb més de 40 persones 
dotat amb 2.700 €; el segon pre-
mi, de 1.500 €, ha estat per En 
dansa de Montcada i Reixach i 
el tercer lloc, dotat amb 1.050 €, 
per Canya i Conya de Tossa de 
Mar. Pel que fa a la categoria B, 
grups de 10 fins a 40 persones, 

el primer classificat ha estat Ca-
çafantasmes, de Llagostera i en 
segon lloc Els Dracs, de Tossa 
de Mar. El tercer lloc d’aquesta 
categoria l’ha ocupat la Conya 
de l’Hort, del Masnou. Pel que 
fa a la categoria A, d’una a deu 
persones, el primer premi ha 
estat per Atracciones Manolito, 
de Vilassar de Mar. El segon pre-
mi per a les Forces Infernals, de 
Pineda de Mar. yy

Dos policies falsos assalten 
un domicili a Palafolls

Els Guapos de Tossa guanyen 
la rua de l’Alt Maresme

palafolls

alt MaresMe

Material Confiscat als lladres. Foto Mossos d’Esquadra

Una de les comparses participants a la rua. Foto Tino Valduvieco
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Dissabte 28 de març

de 10 a 11,30

acte de presentació

del nou servei de diagnòstic

i tractament integral

de l‘esterilitat i fertilitat

al Centre Innova

C/ Torres Quevedo, 16

Pineda de Mar

Acte obert a tothom

Esteu tots convidats!
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Calella ha presentat a la Generali-
tat de Catalunya la candidatura de 
Santiago Marrè i Burcet a la Creu 
de Sant Jordi, en reconeixement 
a la seva dedicació a la creació, 
recerca i recuperació d’imatges 
cinematogràfiques de cinema 
amateur. 

S’ha considerat que Marrè me-
reix el màxim reconeixement que 
pot rebre un ciutadà per part de 
la Generalitat de Catalunya per 
la seva tasca de creació, recerca i 
recuperació d’imatges cinemato-
gràfiques de cinema amateur. 

En paraules de l’alcaldessa de 
Calella, Montserrat Candini: 
“Santiago Marrè ha dedicat la 
seva vida a aquest tipus de cine-
ma, i és gràcies a la feina que ha 

fet que avui Calella i Catalunya 
disposen d’un patrimoni cinema-
togràfic i documents insubstituï-
bles i representatius d’una època, 
amb un valor molt important per 
al país”.

 A més, destaca la tasca realit-
zada per Marrè mentre ha estat 
president –durant 25 anys– de 
Foto-Film Calella. Actualment 
sosté la presidència honorífica de 
l’associació. Candini diu que “amb 
la seva dedicació a l’organització 
de les Trobades Internacionals de 
Cinema 9,5 i del Mercat del Col-
leccionista, han donat a conèixer 
Calella als especialistes del sector 

i han convertit Calella en un punt 
de trobada i de referència per a la 
fotografia i el cinema”.

L’Ajuntament ha preparat un 
dossier de la trajectòria de Santi-
ago Marrè i Burcet, així com uns 
annexos que il·lustren la feina que 
ha fet i la seva rellevància. La seva 
candidatura ha recollit ja més 500 
signatures de suport de particu-

lars i col·lectius i d’organitzacions 
cinematogràfiques internacio-
nals. Encara s’accepten suports a 
la candidatura de Santiago Marrè 
a la Creu de Sant Jordi, tot i que 
oficialment el termini d’adhesions 
a la proposta de concessió finalit-
zava el 25 de febrer. yy

Ja s’han publicat les dades sobre 
el turisme que va visitar la Costa 
de Barcelona durant l’any passat 
i quina valoració fan de la des-
tinació turística. La puntuació 
mitjana que donen els turistes 
a Calella com a destinació és de 
8,1 punts i destaquen i valoren: el 
caràcter i l’amabilitat de la gent, 
la seguretat ciutadana, la qua-
litat/preu dels allotjaments, les 
platges, la neteja en general, les 
oficines de turisme, el transport 

públic, les infraestructures, l’ai-
gua del mar, la qualitat/preu dels 
bars i restaurants, la senyalització 
i la informació, entre d’altres co-
ses. També valoren Calella com a 
destinació perquè consideren que 
és fàcil accedir al municipi, per 
l’oferta turística, la sostenibilitat 
ambiental, una vida cultural molt 
rica i un bon ambient nocturn, 
entre d’altres coses.

El total de la despesa mitjana 
que fan els turistes a la ciutat és 
de 516€, repartida d’aquesta ma-
nera: uns 66€ en transport; 36,5€ 

per nit i estada mitjana de 7,7 
nits (281 euros en total); 168,9€ 
per persona; en menjar i begudes 
75€, en compres 63,3€ i en des-
peses d’entreteniment 15€. A Ca-
lella gairebé el 84% dels turistes 
són estrangers, es manté el turista 
alemany (21,7%) com a un mer-
cat tradicional al municipi, seguit 
del rus que en segon lloc i amb un 
18,9%, mostra un comportament 
prou satisfactori tot i la seva situ-
ació geopolítica actual. 

Cal destacar l’increment nota-
ble del turista francès, amb més 

d’un 30%, i que respon a una es-
tratègia de màrqueting i comu-
nicació, que des de l’Associació 
Turística de Calella es va endegar 
durant el 2014, amb insercions a 
premsa digital de llarga tirada. El 

turista espanyol, amb un 14,7% i 
després d’uns anys de caiguda, és 
el primer any que dóna símpto-
mes de recuperació, esdevenint el 
tercer mercat en importància per 
la destinació del Maresme. yy

La donació consisteix en un con-
junt de llibres ben diversos: hi ha 
literatura francesa, música i altres 
temàtiques, que daten al voltant 
de l’any 1900 i que eren propietat 
dels seus avis i besavis.

Aquesta és la primera donació 
que la senyora Farran fa a la Bi-
blioteca, però anteriorment n’ha-
via fet d’altres al Museu Arxiu 
Municipal, com una de vestits, 
una de segells procedents d’Ale-
manya i una de mostres dels mo-
saics d’una propietat familiar.

L’alcaldessa ha agraït molt espe-
cialment aquesta donació perquè 

“es tracta no només de patrimoni 
cultural per la ciutat, sinó perquè 
també és patrimoni personal i 
emocional d’una ciutadana; una 
mostra de generositat immensa i 
no hi ha valor més important que 

aquesta generositat”. A més, Can-
dini, ha afegit que “socialitzar la 
cultura és un valor molt gran que, 
a més ens fa créixer com a ciutat”.

Els llibres donats per la senyora 
Farran estaran protegits a la Bi-
blioteca de Calella, però a l’abast 
de tota la ciutadania. yy

Calella proposa Marrè per 
la Creu de Sant Jordi

Calella aprova, i amb nota

Generosa donació 
a la Biblioteca

calella

calella

calella

Santiago Marrè, amb un aparell cinematogràfic l’any 2012. Foto Ajuntament de Calella

La platja de Calella, en plena temporada d’estiu. Foto Tino Valduvieco

La donació es va dur a terme a l’ajuntament. Foto Ajuntament de Calella

«Marrè ha presidit el foto-
film calella durant 25 

anys»

«per ara han recollit més 
de 500 signatures»

«els llibres donats daten al 
voltant de l’any 1900»
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Pineda ha aprovat l’expedient de 
contractació per les obres al tram 
del Passeig Marítim a l’alçada de 
Poblenou.

El projecte final no té res a veu-
re amb el que es preveia en un 
principi, ja que per poder-lo fer 
com estava projectat, el Ministeri 
de Medi Ambient havia de con-
cretar les expropiacions de les 
finques privades que hi ha al tram 
que s’hauria d’urbanitzar. El cost 
d’aquestes expropiacions supera 
els 10MEUR, una xifra que no 

és assumible ni per l’Estat ni pel 
consistori municipal. El regidor 
d’Urbanisme de l’Ajuntament de 
Pineda, Jordi Masnou explica que 
aquest projecte “és una tasca que 
correspondria al ministeri, però 
és del tot impensable i inviable”.

De totes maneres, el govern 
municipal ha decidit “dignificar” 
el passeig de Poblenou, ja que 

consideren que “la progressiva 
degradació de la zona és inad-
missible i que s’ha de recuperar 
l’espai per als ciutadans”. Aquest 
és un projecte llargament reivin-
dicat pels veïns del barri i també 

el sector turístic, que millorarà de 
manera molt significativa l’accés, 
l’ús, la imatge i la qualitat d’aquest 
tram de façana litoral. 

El nou passeig de Poblenou tin-
drà un camí que donarà continu-
ïtat a l’actual Passeig de Mar, amb 
carril de vehicles amb accés res-
tringit, camí de vianants i bicicle-
tes i zones verdes. El pressupost 
final per dur a terme totes aques-
tes actuacions urbanístiques és de 
350.000€, la meitat del que s’ha-
via pressupostat en el moment de 
l’aprovació del projecte d’adequa-
ció del passeig, el juny de 2014.

També en aquell moment l’ob-
jectiu era que les obres comen-
cessin a finals d’any, per tal de 
tenir-lo acabat abans de l’estiu 
d’aquest 2015. yy

Pineda ‘dignifica’ el passeig de Poblenou
piNeda de Mar

Les obres del passeig han estat molt reivindicades. Foto Yoyo

«les obres d’adequació 
tindran un cost de 

350.000€ per al consistori»

«en aquest moment el 
Ministeri de Medi ambient 

no es fa càrrec de les 
expropiacions»

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 març
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 primeres 150 entrades per al 
concert inaugural (21 de març) 
van volar en qüestió d’hores. I és 
que la proposta és temptadora. 
Gerard Quintana i Xarim Ares-
té –antic membre de Very Pome-
lo– obriran el festival al Casal de 
Palafolls, en un concert d’allò més 
íntim, amb el seu recent disc “Tot-
hom ho sap”. Un cop demostrada 
la potència i efectivitat de la seva 
banda, els espectadors podran 
comprovar el suc que treu el tàn-
dem en les distàncies més curtes, 
sense l’espectacularitat de la que 
han fet gala als seus últims con-
certs. Segons explica el portaveu 
de l’associació organitzadora, 
Bang! Cultura, Joaquim Albert, 
“els concerts en aquest format 
acústic es diuen ‘A cau d’orella’ i 
venen només amb dues guitarres 
i dues veus”. 

És per això que només es po-
sen a la venda 200 entrades per 
cada concert. Una ocasió única 

a l’Alt Maresme per sentir la mú-
sica des d’una nova perspectiva 
–allunyada de la saturació dels 
festivals estiuencs–, sentint en 
primera persona i amb la pos-

sibilitat d’interactuar amb els 
artistes.

El festival Singulars neix per 
apropar al públic de Palafolls i 
rodalies propostes musicals inde-

pendents de nou format. A través 
de posades en escena molt íntimes 
i singulars, el cicle mostrarà al pú-
blic en quin punt es troba l’escena 
independent catalana. Joaquim 

Albert comenta que “a l’estiu vam 
fer un format similar de concerts 
de proximitat i, com que va fun-
cionar molt bé, vam pensar que el 
model es podia extrapolar a l’hi-
vern, ja que l’oferta en aquestes 
dates és molt menor”.

Així doncs, el proper dissabte 
21 de març, Gerard Quintana i 
Xarim Aresté a les 22.30h al Ca-
sal de Palafolls. Seguidament, el 4 
d’abril, el folk-country del finalis-
ta del concurs Sona9 d’Ian Sala i 
la banda vallesana Illa Carolina, 
un pop valent a cops de guitarra. 
El 18 d’abril l’encetarà l’excol·la-
borador de Gossos Alverd Oliva 
i, després de més de 700 concerts 
per Catalunya i Sud Amèrica, 
Joan Masdéu presentarà el seu 
segon disc en solitari, “Dissab-
te”. Clouran aquest experiment 
musical amb segell palafollenc la 
veu catalana de Laia Vehí i l’in-
ternacional Halldór Mar, músic 
islandès que trasllada al seu uni-
vers nòrdic temes de Serrat, Sisa 
o Raimon. yy

El títol del llibre juga amb la 
paraula ‘apòcrif ’, una paraula 
amb molts significats diferents, 
però que en aquest cas se cen-
tra en els dos conceptes que la 
formen, provinents del grec: 
από (lluny) i κρυφος (ocult). 
Indrets i coses del poble que per 
alguns són lluny, per altres una 
mica amagades, i que aquest lli-
bre les descobreix i les apropa. 
Com apunta el tècnic de cultu-
ra de Palafolls, Antoni Selvag-
gi: “Només són cinc visions de 
cinc persones particulars on es 
mostren coses que molta gent 
desconeix”.

Aquestes cinc visions són les 
de l’alcalde, Valentí Agustí; Olga 
Samper, extècnica d’ensenya-
ment; Lluís Hernández, professor 
de l’institut; Anna Rovira, tècnica 
de Cultura i el mateix Selvaggi.

L’alcalde Valentí Agustí ha fet 
un recorregut passant des de la 

Tordera fins a Sant Lluís –d’un 
extrem a l’altre del poble– tre-
pitjant només sòl públic. Sam-
per descriu el recorregut invers, 

traçat però, a partir d’edificis 
que tenen a veure amb l’en-
senyament i els esports. Lluís 
Hernández ha ideat la història 
d’un tigre que ressegueix el ter-
me municipal de Palafolls pas-
sant per les masies. Anna Rovi-
ra –també esportista d’elit– ha 
fet un recorregut a la mida dels 
esportistes del poble, passant 
per la ruta del colesterol i de la 
ciutadella. La ruta d’Antoni Sel-
vaggi és el recorregut de l’aigua, 
que parla de les fonts del terme 
municipal. Segons explica, “la 
majoria d’elles són molt desco-
negudes; jo mateix en vaig tro-
bar una que no coneixia, la font 
dels enamorats”.

El llibre, amb tapes dures, està 
fet amb molta cura. El text i la 
imatge estan en absoluta sincro-
nia. L’objectiu principal d’aques-

ta edició és, en primer lloc, 
transmetre l’estima per al poble, 
i també ensenyar als ciutadans 
aquests llocs desconeguts d’una 
manera agradable, que convidi 
a perdre’s i deixar volar la ima-
ginació.

El llibre, del qual l’Ajuntament 
ha fet una tirada de 600 exem-

plars, ja es pot recollir –de forma 
gratuïta per als palafollencs– a 
les dependències municipals. 

Es descobreix a través de di-
ferents mirades qüestions com 
poden ser l’educació, els seus 
equipaments, la pràctica de l’es-
port a l’aire lliure o els vestigis 
d’infraestructures com són els 

punts d’aigua o fonts que han 
marcat la majoria dels camins i 
rutes guiades pel terme munici-
pal.

En total, unes 150 pàgines a 
tot color amb gran quantitat 
de fotografies, fetes per Benet 
Garcia, per repassar tots aquests 
indrets i paratges de Palafolls. yy

El ‘Singulars’ de Palafolls promet ser un èxit

Palafolls presenta la seva “Guia apòcrifa”

palafolls

palafolls

Fotografia promocional de l’espectacle A cau d’orella. Foto PromoArtsMusic

Van ser els propis autors qui van fer la presentació. Foto Yoyo

«el festival busca la 
proximitat entre el públic i 

l’artista»

«cinc rutes que volen 
acostar allò desconegut als 

ciutadans»

«se n’ha fet 600 exemplars, 
que són gratuïts per als 

palafollencs»

«Gerard Quintana i Xarim 
aresté són els encarregats 

d’encetar el cicle »
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L’obra és fruit d’un projecte ende-
gat pel col·lectiu Teatres en xarxa, 
el qual forma part el Teatre Clavé 
de Tordera en col·laboració amb 
el Teatre Nacional de Catalunya. 
L’objectiu principal de Teatres en 
xarxa és treballar conjuntament 
de forma permanent per tal de 
cooperar en la defensa d’interes-
sos per continuar oferint als ciu-

tadans una programació de qua-
litat. Així, amb aquesta primera 
coproducció es portarà la gira de 
Tirant lo Blanc per diversos tea-
tres del territori i s’iniciarà una lí-
nia de col·laboració que permetrà 
que alguns espectacles del TNC 
es puguin veure arreu del país. 

La versió teatral del Tirant lo 
Blanc de Joanot Martorell amb 
dramatúrgia de Roger Cònsul i 
Pere Planella porta sobre els es-

cenaris un clàssic sobre l’amor 
pel coneixement i la fascinació 
pels plaers del món, un monu-
ment a la curiositat entesa com 
a essència de l’individu modern. 
Interpretat per la ITNC Jove 
Companyia, Tirant lo Blanc és la 
segona edició d’una iniciativa que 
permet rellegir, redescobrir i ex-
hibir el patrimoni cultural català 
i alhora formar els graduats de 

l’Escola Superior d’Art Dramàtic 
de l’Institut del Teatre. Es tracta 
d’un projecte amb una clara ves-
sant pedagògica que compta amb 
una primera fase de formació i 
preparació d’un muntatge teatral 
i una segona de representació 
d’aquest muntatge, en aquest cas, 
Tirant lo Blanc.

Després de fer estada a la Sala 
Tallers del TNC, el Tirant lo 

Blanc sortirà de gira pel territo-
ri. Si en l’anterior ocasió, l’espec-
tacle va girar per centres cívics 
i biblioteques, ara, la partici-
pació de Teatres en Xarxa en la 
coproducció de l’espectacle per-
metrà que Tirant lo Blanc es pu-
gui representar en equipaments 
teatrals. Serà al mes d’abril en 
una gira que passarà per cinc 
poblacions de la demarcació de 

Barcelona. La gira s’iniciarà al 
Teatre Municipal Cooperativa 
de Barberà del Vallès, i seguirà 
pel Teatre Clavé de Tordera (19 
d’abril), el Teatre Despí de Sant 
Joan Despí, el Teatre Núria Es-
pert de Sant Andreu de la Barca 
i Can Massallera de Sant Boi de 
Llobregat.

El primer projecte conjunt de 
Teatres en Xarxa és participar en 
la coproducció de Tirant lo Blanc 
de la ITNC Jove Companyia. 
Amb aquesta col·laboració es 
vol proporcionar una plataforma 
de gira de l’espectacle per teatres 
municipals amb la voluntat de 
contribuir a la descentralització 
i a l’acostament de propostes ar-
tístiques de qualitat als ciutadans 
dels municipis fora de Barcelo-
na. La idea sorgeix després de 
més d’un any de treball d’aquesta 
agrupació d’equipaments teatrals 
municipals. yy

El Teatre Clavé acollirà Tirant lo Blanc, 
coproduït amb el TNC

tordera

L’obra és una relectura actualitzada del clàssic. Foto David Ruano - TNC

«l’espectacle girarà pels 
cinc teatres que l’han 

coproduït»

«a tordera es podrà veure 
el proper 19 d’abril»
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La Junta Local de Seguretat de 
Tordera, reunida fa uns dies i 
de la qual en formen part els re-
presentants de tots els cossos de 
seguretat de Catalunya i l’Estat i 
la Direcció General de Segure-
tat, va posar de manifest que els 
nivells de seguretat ciutadana al 
municipi l’any 2014 està a l’ordre 
de la mitjana comarcal. Segons la 
regidora de seguretat del muni-
cipi, Sílvia Català, es van tractar 
dos temes primordials a la Junta 
Local de Seguretat: els robatoris i 
les ocupacions il·legals.

Robatoris al centre
En el primer dels temes, des-

taca que s’ha produït un lleuger 
increment en robatoris amb força 
respecte el 2012. Català apunta 

que “quan avaluem temes de se-
guretat, no ens quedem només 
amb les de l’any anterior; l’any 
2013 va ser un any sorprenent-
ment molt bo, no va ser el que és 
habitual”. Segons les dades expo-
sades a la Junta, mentre que els 
robatoris amb força han crescut 
un 5%, els robatoris amb violèn-
cia s’han rebaixat un 38% respec-
te el 2013. Pel que fa al nombre de 
furts, ha baixat considerablement 
l’índex respecte el 2013, sobretot 
els furts al mercat setmanal, que 
han passat d’una vintena de furts 
per diumenge al 2013, a una mit-
jana de dos furts setmanals. 

Des del segon trimestre de 
2014, l’Ajuntament de Tordera 
està impulsant mesures preven-
tives que funcionen de manera 
“positiva” i han permès actuar 
amb més rapidesa i eficàcia en la 
resolució de fets delictius. És el 
cas de la posada en funcionament 
de la patrulla d’urbanitzacions, 

que permet guanyar en segure-
tat i agilitat en aquests punts més 
allunyats i menys transitats del 
nucli urbà. Tot i ser geogràfica-
ment més vulnerables, Sílvia Ca-
talà assegura que “curiosament, 
les dades ens informen que el 
nombre major de robatoris s’han 

comès dins el nucli urbà, no a les 
urbanitzacions”.

Ocupar: necessitat o sistema de 
vida?

A principis de 2014 es va te-
nir coneixement de l’arribada de 
famílies que ocupaven il·lícita-
ment els pisos buits del munici-
pi. El protocol d’actuació davant 
d’aquests casos estableix, en pri-
mera instància i una vegada rebut 
l’avís dels veïns, la denúncia de 
delicte d’ocupació d’habitatge per 
part de la Policia Local. Aquesta 
denúncia s’envia al jutjat d’ins-
trucció perquè en doni tràmit, es 
fa l’avís al propietari sobre l’ocu-
pació i la comprovació d’accés als 
serveis, pel qual també es dóna 
trasllat a les companyies de gas, 
llum i aigua en cas de l’ús il·lícit 
del servei. En aquest procés tam-
bé intervenen els serveis socials 
de Tordera, que identifiquen els 
ocupants del pis i n’estudien les 
necessitats bàsiques i la situació 
personal. En aquests casos, els 
serveis d’atenció social només 
actuen quan els criteris ho reque-
reixen i en cap cas en aquells qui 
fan de l’ocupació un “modus vi-
vendi”. La regidora Sílvia Català 
explica que “s’ha detectat que hi 
ha gent que ocupa perquè sí: és 
un sistema de vida que s’ha cre-
at”. També afirma que són aquest 

tipus de pràctiques les que volen 
evitar de totes maneres, i les que 
persegueixen de manera més per-
sistent.

Paral·lelament, l’Àrea d’Habi-
tatge gestiona la cessió dels pisos 
buits –molts dels quals són propi-
etat d’entitats bancàries– a la bor-
sa d’habitatge social per tal que 
els ocupants paguin un lloguer 
assequible així com el cost dels 
serveis de l’habitatge i els casos 
en què es fa necessari un fracci-
onament dels rebuts.

El “botó vermell”
Altres mesures preventives que 

s’han aplicat i estan donant bons 
resultats són la posada en mar-
xa d’aplicatius de seguretat per a 
empreses i comerços, com el botó 
vermell, que permet una reacció 
mes ràpida per part de la Policia 
en casos d’emergència. La ciutat 
de Calella també ha implantat 
aquest mecanisme, pioner a l’es-
tat. 

D’altra banda i de cara als prò-
xims mesos, la Regidoria de Se-
guretat treballa en un projecte de 
càmeres de videovigilància que 
s’instal·laran als accessos al mu-
nicipi i a les urbanitzacions a tra-
vés de les quals es podrà alertar 
de l’entrada de vehicles identifi-
cats per la Policia com a sospito-
sos. yy

Tordera millora la 
seguretat municipal

tordera

Dispositiu del botó vermell. Foto Jordi Ciurana

«els robatoris han patit un 
lleuger increment durant 

el 2014»

«sílvia català: “Hem 
detectat que hi ha gent 
que ocupa perquè sí”»

obres i serveis

Nou semàfor a Pineda

La platja de la Roca Grossa 
estrena escales

Malgrat instal·la la tercera 
minideixalleria

El nou semàfor facilitarà la mobilitat dels vianants. Foto Yoyo

Les obres milloren l’accessibilitat. Foto Ajuntament de Calella

La última minideixalleria instal·lada a Malgrat. Foto Aj. de Malgrat de Mar

El semàfor millorarà l’accés dels veïns al barri de Can Cornet, les 
escoles Mediterrània, Jaume I i a l’Espai Jove de Can Jalpí. Ha es-
tat un temps en període de proves, amb llums intermitents, aju-
dant al fet que els conductors s’habituïn al nou semàfor. Es mi-
llora així l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda a 
tots aquests serveis públics. yy

A Calella han finalitzat les obres de rehabilitació de les escales 
de fusta d’accés a la platja de la Roca Grossa, que han millorat la 
seguretat, l’accessibilitat i la imatge de l’entorn en aquesta zona.  
Les obres eren molt necessàries, ja que aquesta platja és una de 
les més visitades, per ser un dels llocs més emblemàtics. yy

Està ubicada a l’avinguda Mediterrània. S’hi poden dipositar 
residus de petit format com piles, bombetes, CDs i DVDs, i car-
tutxos de tinta. Les minideixalleries són petites instal·lacions 
que permeten apropar el servei de recollida de residus als ciuta-
dans. L’objectiu és facilitar la participació en la recuperació dels 
residus especials.   yy
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El Ministeri d’Hisenda i Admi-
nistracions Públiques fan mar-
xa enrere. El ministre Cristóbal 
Montoro ha confirmat que una 
nova norma exclourà de l’obli-
gació de presentar la declaració 
de l’impost de societats les enti-
tats amb ingressos per sota dels 
50.000 euros a l’any. Hi ha un se-
gon element a tenir en compte, ja 
que aquestes entitats no podran 
ingressar en rendes no exemptes 
més de 2.000 euros anuals.

Aquesta norma obligava les 
entitats a presentar l’impost de 
societats, i també a tributar el 
25% dels beneficis de qualsevol 
activitat que fessin –evident-
ment, la majoria de les activitats 
són, precisament, per recaptar 
fons–. El ministeri ha recapitu-
lat a partir d’una petició que el 
grup de CiU va fer a la comissió 
d’Hisenda del Senat, en la qual 
demanaven suprimir l’impost de 
societats per a les entitats sense 

ànim de lucre amb ingressos per 
sota dels 50.000 euros anuals i 
quan les seves rendes no exemp-
tes quedin sempre subjectes a 
retenció i no superin els 1.000 
euros anuals.

La rectificació, però, no és ple-
nament satisfactòria, perquè tant 

CiU com la Taula d’Entitats del 
Tercer Sector Social continuen rei-
vindicant que en quedin exemptes 
les entitats amb ingressos inferiors 
als 100.000 euros. Es calcula que a 
Catalunya les 45.000 associacions 
afectades pel canvi de barem que-
daran ara en unes 20.000. 

A l’Alt Maresme diversos mu-
nicipis s’han pronunciat al res-
pecte d’aquesta reforma fiscal, 
que posava entre les cordes mol-
tíssimes associacions i entitats 
sense ànim de lucre. A Malgrat 
de Mar, per exemple, es va orga-
nitzar una xerrada informativa 

oberta a totes aquestes entitats, a 
fi d’informar sobre les seves no-
ves obligacions fiscals. La xerra-
da, organitzada pel Departament 
de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya amb la col·laboració 
de la Confederació Sardanista 
de Catalunya i l’Ajuntament de 
Malgrat de Mar tenia la volun-
tat d’aportar una mica de llum al 
tema.

El vicepresident de la Confe-
deració Sardanista de Catalunya, 
Xavier Tresserres, ha explicat 
que “ara haurem de portar un 
nou tipus de comptabilitat, que 
representa haver de recopilar 
factures durant tot l’any, i que 
aquestes siguin correctes”.

Tenint en compte el greu perill 
en què es posa aquestes associ-
acions, Tresserres ha assegurat 
que “estem pressionant, fent reu-
nions i trobades per fer veure al 
ministre les coses que fem”.

A Calella, l’Ajuntament va 
mostrar el seu suport a les enti-
tats organitzant una xerrada per 
informar sobre els principals as-
pectes de la reforma. A Blanes, es 
va aprovar una moció de suport 
a la simplificació de les obligaci-
ons fiscals de les associacions. yy

Les entitats petites, salvades
alt MaresMe

Malgrat de Mar va organitzar una xerrada informativa per a les associacions locals. Foto Yoyo

«les associacions amb 
menys de 50.000 euros 
d’ingressos en queden 

exemptes»
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cultura i societat

Mare Nostrum celebra els 
seus cinc anys

Tordera es prepara per la 
fira de Sant Jordi

Mostra i tast de truites a 
Santa Susanna

Les dues intèrprets del segon concert. Foto Yoyo

Ambient a la Fira de Sant Jordi 2013. Foto Ajuntament de Tordera

La mostra de truites va ser tot un èxit. Foto Yoyo

Dos concerts de luxe a Pineda han centrat els actes de celebra-
ció del cinquè aniversari, el primer amb “Belcanto”, de la sopra-
no Mar Gómez i Belcanto Quartet. L’altre, “Diàlegs per a violon-
cel i piano”, amb Ruth Lluís i Ariadna Chmelick. L’associació va 
néixer el 2009, amb l’objectiu de recuperar, difondre i promoure 
la cultura local catalana i mediterrània. yy

L’associació La Peixera prepara una nova edició de la fira de Sant 
Jordi. Ja han obert el període d’inscripcions per tal que els co-
merços, entitats, escoles i artesans interessats puguin formalitzar 
la seva participació a la fira. La inscripció és gratuïta i es pot fer 
a través d’un formulari online fins el 15 d’abril. yy

Amb motiu dels actes de Carnestoltes, Santa Susanna va orga-
nitzar la XVI edició de la Mostra de Truites. A més a més, hi va 
haver taller del Contrapàs, just després de la cercavila pel cen-
tre amb la Colla de Geganters i Grallers. La celebració va acabar 
amb el sorteig de productes cedits per les parades del mercat.  yy

La programació d’aquest segon 
quadrimestre es va iniciar amb la 
pel·lícula francesa Dos días, una 
noche, protagonitzada per Ma-
rion Cotillard. La segona sessió 
va ser per la cinta Magical Girl, 
cinema espanyol fora dels tòpics 
d’aquest tipus de pel·lícules.

La propera sessió, el 20 de 
març, amb Black Coal, un thri-
ller xinès que comença amb una 
víctima esquarterada i repartida 
en diferents indrets de la regió. 
El cicle continua amb el drama 
familiar Mommy (10 d’abril), pel-
lícula que transcorre al Canadà 
i que explica la relació entre Di-
ane, una mare amb nombrosos 

problemes per educar el seu fill 
adolescent –pateix un trastorn 
d’hiperactivitat– i una veïna, 
Kyla, que intentarà ajudar-los.

A continuació es podrà veure 
El secuestro de Michel Houelle-
becq (24 d’abril), el docu-thriller 
que explica que, enmig de la gira 
promocional de la última novel-
la de l’escriptor, desapareix. Els 
rumors absurds de la seva desa-
parició no triguen a propagar-se 
a través de la xarxa. Anirem des-
prés cap a Rússia, amb Leviatán 
(8 de maig), que parla de Kolia, 
un mecànic de mitjana edat que 
viu tranquil·lament en un poble 
del nord de Rússia. La seva jove 
esposa i el seu fill li aporten la 
felicitat que necessita, i els dies 

passen sense gaire problemes ni 
conflictes, però no tothom sem-
bla disposat a respectar aquesta 
pau.

I clourà el cicle la britànica God 
help de girl (22 de maig), dirigi-
da pel líder de la banda Belle&-
Sebastian, en la qual s’explica la 
història d’Eve, una jove anorèxi-
ca internada en un hospital psi-
quiàtric que un dia escapa amb la 
intenció de dirigir-se a Glasgow. 
En un concert en un local de la 
ciutat escocesa coneix a James i 
a Cassie, i entre els tres decidei-
xen crear i tirar endavant la seva 
pròpia banda. El projecte musical 
servirà per donar sortida a les se-
ves inquietuds artístiques i també 
els portarà a confrontar les seves 
pors vitals.

Les projeccions són els diven-
dres a les 22h al Centre Cultural 
de Malgrat de Mar. yy

Aquesta ha estat la primera ocasió 
en què la presidenta de l’Assem-
blea Nacional Catalana (ANC) 
ha participat en un acte al muni-
cipi. La trobada –que va omplir 
de gom a gom la sala d’actes de 
la Biblioteca Municipal– va girar 
al voltant d’una de les preguntes 
que més preocupa els catalans: 
quins són els ‘moments decisius’ 
que ha d’afrontar Catalunya amb 
les eleccions del 27 de setembre 
a l’horitzó? Pregunta a què Car-
me Forcadell vol donar resposta a 
través d’aquestes reunions amb la 
ciutadania. Espais de reflexió so-
bre aquells temes, d’actualitat i de 

futur, que s’han de desenvolupar 
durant els propers mesos. L’acte 
va finalitzar amb un torn obert 
de preguntes, en què la presiden-
ta de l’ANC va contestar a tots 
aquells dubtes o interrogants que 
els ciutadans i ciutadanes li van 
transmetre.

Després de començar el 2015 
amb una xerrada al voltant de la 
pagesia i del que podria compor-
tar per aquest sector que Catalu-
nya assolís la independència. La 
territorial de l’ANC a Tordera va 
organitzar la visita de la presi-
denta de l’entitat. L’acte va ser 
l’endemà de l’inici del “camí per 
guanyar la independència i cons-
truir un país nou, més just i de-

mocràtic”, que Forcadell va pro-
clamar a Cornellà, i també pocs 
mesos abans d’acabar el seu man-
dat al capdavant de l’entitat. yy

Noves projeccions del 
Cineclub Garbí de Malgrat

Forcadell visita Tordera

MalGrat de Mar

tordera

Cartell de la pel·lícula xinesa Black Coal

Carme Forcadell a Tordera. Foto Yoyo

«Gran varietat temàtica en 
la nova programació del 

cineclub»

«les projeccions es fan 
els divendres a les 22h al 

cente cultural»
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Així es desprèn de la Memòria 
d’actuació de l’any passat, pre-
sentada recentment. En total han 
participat com a voluntaris dels 
diferents serveis un centenar de 
persones i s’ha atès 253 famílies 
(755 persones). Càritas Malgrat 
destaca que el 2014 ha estat un 
any dolent. I el 2015 no ha co-
mençat gaire millor. La responsa-

ble del servei d’acollida, Montse 
Colomé, explica que “el mes de 
gener ha estat terrorífic; un allau 
de gent contínua”. Increment que 
des de Càritas atorguen a la for-
ta estacionalitat laboral de Mal-
grat de Mar: “En ser un poble de 
la costa, hi ha molta gent que té 
feina a l’estiu, però quan arriba 
el mes de gener se’ls comencen 
a acabar les ajudes, aturs, etc”. El 
perfil de les persones ateses és 
molt divers, però el més nom-
brós el conformen parelles amb 
fills, de 30 a 44 anys i en situació 
d’atur. 

Aquest col·lectiu i el dels pen-
sionistes són els que més amoï-
nen Càritas, juntament amb les 
persones que pateixen alguna 
discapacitat física o intel·lectual. 
En total han repartit 30.769 kg 
d’aliments, gràcies a iniciatives 
com el Gran Recapte i diferents 
campanyes. Tot i això, l’objectiu 

principal de Càritas Malgrat no 
és fer serveis assistencials, sinó 
donar formació als seus usuaris. 
Creuen que oferir aquesta pro-
moció és molt més profitosa per 
la persona. Com explica Montse 
Colomé, “el que ens agradaria 
més és fer cursos, promoció de 
la persona perquè se’n pugui sor-
tir; no donar-los el peix, sinó en-
senyar-los a pescar”. A través de 
cursos de cuina, de feines de la 
llar o d’assistència a la gent gran 
podrien afavorir que els usuaris 
de Càritas poguéssin trobar fei-
na. Càritas Malgrat compta amb 

un pressupost de 87.832€, el 60% 
del qual prové de donacions so-
lidàries d’institucions públiques i 
altres entitats municipals. Aquest 
any però, hi ha males notícies en 
terreny econòmic: les despeses 
han superat els ingressos, situa-
ció que han pogut salvar amb els 
excedents d’anys anteriors.

Càritas en xifres
Càritas Malgrat disposa de di-

versos serveis. El primer d’ells és 
el d’acollida. El seu objectiu és 
escoltar, valorar la situació i des-
prés donar un diagnòstic, fer les 

corresponents derivacions per tal 
d’intentar cobrir primer les neces-
sitats més bàsiques i elaborar un 
pla de treball juntament amb Ser-
veis Socials, per mirar de superar 
la situació presentada. D’altra ban-
da hi ha el de Botiga-Rober, on es 
recicla roba de segona mà en bon 
estat, i s’ofereix a tothom qui vulgui 
a canvi d’un preu simbòlic, per aju-
dar així, a fomentar-ne el consum 
responsable. Si alguna persona no 
pot pagar aquest preu simbòlic, ha 
d’anar al servei d’acollida per fer-ne 
la valoració i si cal, poder donar-li 
la roba gratuïtament. El 2014 s’han 

lliurat 421 peces de roba amb uns 
ingressos de 548€. A més a més hi 
ha el taller de costura, un servei per 
iniciar les persones a saber fer di-
versos arranjaments a la roba, així 
com aprendre a cosir a màquina i 
altres tipus de labors com punt de 

mitja o ganxet. S’hi han inscrit 20 
persones. El programa Ser Gran 
en Dignitat és un servei de com-
panyia, escolta, conversa i afecte, 
intentant millorar l’autoestima i el 
benestar de les persones grans. Es 
fa una visita setmanal d’una perso-
na voluntària, ja sigui en una resi-
dència o en el domicili de la perso-
na gran. El 2014 han acompanyat 
a 18 persones grans. També hi ha 
l’opció d’apadrinar un avi, amb 
acompanyaments a les residències.

Per últim, existeix el Taller 
d’Acollida Lingüística i Cultural. 
És un servei que promou l’aco-
llida dels diferents col·lectius 
immigrants per facilitar-los la 
inserció a través de la formació. 
S’ofereix aprendre a parlar el ca-
talà i conèixer diferents aspectes 
de la nostra cultura, en un con-
text de facilitar la relació i la bona 
convivència entre les diferents 
cultures. 40 persones han fet ús 
d’aquest servei.

A més a més, hi ha el servei 
d’aliments de Càritas, que ja hem 
comentat anteriorment. yy

Càritas de Malgrat de Mar va fer 1.186 
atencions durant l’any 2014

MalGrat de Mar

L’acte de presentació es va dur a terme a la Biblioteca La Cooperativa. Foto Yoyo

«el gener ha registrat 
un gran increment de 

persones ateses»

«el perfil més habitual: 
parelles entre 30 a 44 anys, 

a l’atur i amb fills»

IMPERMEABILITZA AMB 

59,95€

15 L
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L’Ajuntament de Pineda de Mar 
ha aprovat la signatura d’un con-
veni de planejament urbanístic 
amb el grup inversor francès JPB 
Investissement, per al desenvo-
lupament d’una àrea de super-
fícies comercials mitjanes (fins 
a 2.500 m2) en els terrenys del 
pla parcial PP1, així com d’un 
eix comercial que acabaria unint 
l’av. Hispanitat amb Pineda Cen-
tre, al voltant del qual també hi 
haurien d’altres espais destinats 
a usos turístics i de lleure.

El conveni preveu la construc-
ció de fins a 40.000 m2 de sostre 
comercial en una superfície total 
de 120.000 m2 de sòl, amb una 
inversió global que superaria els 
40 milions d’euros, i la creació 
d’entre 1.000 i 1.500 llocs de tre-
ball. La resta del PP1 es destina-
ria a usos de sòl residencial i ho-
teler, a equipaments i a un gran 
parc al costat de la riera.

Durant els últims dos anys, 
l’Ajuntament ha estat treballant 
discretament en la proposta 
d’aquest projecte amb inversors 
nacionals i internacionals que 
poguessin estar interessats a fer 
rendible el potencial que oferei-
xen els terrenys, amb una situ-
ació i comunicacions òptimes, 
i amb una àrea d’influència co-
mercial que pot anar des de Bar-

celona fins a Girona. Finalment, 
l’acord s’ha signat amb JPB In-
vestissement, empresa francesa 
radicada a Nimes i especialitza-
da en el desenvolupament inte-
gral (construcció, comercialitza-
ció i gestió) d’espais comercials, 
hotelers i residencials.

L’acord preveu que, una ve-
gada els inversors disposin de 
drets de propietat majoritaris 
sobre l’àmbit del PP1, l’Ajunta-
ment impulsarà una modificació 
del planejament urbanístic que 
permeti desenvolupar el projec-
te comercial. A partir d’aquest 
punt, els inversors es fixen un 
termini màxim de 36 mesos per 
executar les obres d’urbanització 
i construcció, i comercialitzar 
els establiments, que serien ges-
tionats en règim de lloguer per 
la pròpia empresa JPB Investis-
sement.

L’Ajuntament ha ofert al grup 
inversor plena col·laboració com 
a administració; la intermedia-
ció amb la Generalitat de Cata-
lunya (amb la qual ja ha mantin-
gut diversos contactes); la dispo-
nibilitat dels serveis del Centre 
Innova; i diversos incentius 
fiscals sobre les llicències d’obra 

i activitat dels establiments co-
mercials, amb l’objectiu de faci-
litar-ne la seva implantació i la 
creació de llocs de treball.

JPB Investissement, per part 
seva, s’ha compromès, entre 
d’altres, a promoure la selecció 
i formació dels treballadors dels 
establiments comercials a través 
del Centre Innova; a la contrac-
tació prioritària de treballadors 
residents a Pineda de Mar; a 
elaborar un pla de dinamització 
global del comerç local, perquè 
en surti reforçat amb el desen-
volupament de l’àrea; a donar un 
tracte preferent als comerciants 
locals que puguin tenir interès 
a implantar-se al nou espai; i a 
plantejar un model comercial 
que contribueixi a dinamitzar i 
cercar sinèrgies de creixement 
amb els sectors del comerç, tu-
risme, restauració, indústria, 
logística i serveis ja establerts al 
municipi i la comarca.

L’alcalde de Pineda de Mar, 
Xavier Amor, ha manifestat que 
“aquest acord és el punt de parti-
da d’un projecte que pot canviar 
el futur del nostre poble, que ha 
de contribuir a complementar 
i reactivar l’activitat econòmi-
ca no només del municipi sinó 
també de la comarca i, el que és 
més important, que ha de gene-
rar ocupació per als ciutadans de 
Pineda”. yy

Nou espai comercial i 
turístic a Pineda de Mar

piNeda de Mar

L’estat actual dels terrenys del PP1. Foto Yoyo

«l’encàrrec s’ha fet a 
l’empresa francesa Jpb 

investissement»

societat

“En sintonia”, les jams de 
Pineda de Mar

El Centre Musical Can Salom 
de Calella fa 100 anys

Concurs de guions de 
curtmetratges a Pineda 

A les Jams hi participen músics de totes les edats. Foto Yoyo

Els sopars lírics són el primer dels actes del centenari. Foto Can Salom

Cartell del concurs de guions

Les sessions musicals, que es fan a Can Comas, són obertes a tots 
aquells músics que vulguin participar, siguin o no, alumnes de 
l’escola. El projecte iniciat el 2012 ha anat prenent força i adeptes 
entre els aficionats a la música de la població. yy

Per commemorar-ho ha estrenat a Calella els “Sopars lírics” un 
format de concerts amb sopar i música en directe. L’estrena del 
cicle va ser tot un èxit. Les sopranos Cristina Fernández i Cris-
tina Escolà acompanyades per la magnífica pianista Berta Brull 
van amenitzar el sopar. La propera cita serà el 27 de març. yy

Els guions han de ser inèdits i no poden superar els 20 folis. Els 
participants aspiren a tres premis valorats en 750, 500 i 250 eu-
ros. Els interessats en participar al concurs tenen temps fins el 24 
d’abril per a presentar els originals a Can Comas. yy
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Un any més, l’Ajuntament de 
Tordera, des de la Regidoria de 
Promoció Econòmica, està tre-
ballant en l’organització de la 
Fira Mercat del Ram, que en-
guany se celebrarà els dies 27, 
28 i 29 de març al parc Prudenci 
Bertrana.

Es tracta d’una fira multisec-
torial de caràcter tradicional que 
el temps ha consolidat com una 
fira de referència a les comarques 
del Maresme i la Selva. El pas dels 
anys ha permès que la Fira Mer-
cat del Ram mantingui un taran-
nà molt propi, on a banda de tro-
bar-hi les novetats de molts sec-
tors de mercat, també s’hi manté 
l’origen centenari del tradicional 
mercat dels diumenges de Torde-
ra –conegut arreu per la seva es-
pecificitat i característiques–.

L’objectiu d’aquesta 38a edició 
és consolidar la línia endegada 
els dos darrers anys de promo-
ció del sector agroalimentari, 

ramader i gastronòmic com sec-
tors arrelats a la nostra història 
econòmica. A més, aquest any es 
farà especial èmfasi en la parti-
cipació d’empreses relacionades 
en temes com la gestió forestal, 
bioconstrucció, energies reno-
vables, turisme rural, etc., atès 
que la sostenibilitat ambiental 
serà una de les línies a treballar 
de cara als propers anys, una ve-
gada consolidat el producte de 
proximitat.

Orígens, essència i tradició 
són els trets que configuren la 
Fira Mercat del Ram de Tordera, 
i en base als quals s’articula un 
conjunt d’activitats, tallers, exhi-
bicions, etc. que atreuen més de 
25.000 visitants.

D’altra banda, la Fira acollirà 

de nou un espai dedicat específi-
cament a la ‘Mostra d’Associaci-
onisme Local’. Una zona comuna 
on les entitats exposen i projec-
ten al visitant la seva activitat, 
trajectòria i mostren part del 
que fan durant l’any a Tordera. yy

Tordera prepara la Fira Mercat del Ram
tordera

Cada any s’organitzen xerrades i tallers gastronòmics. Foto Ajuntament de Tordera

«la fira acull, anualment, 
uns 25.000 visitants de 

mitjana»

«l’objectiu és consolidar 
els sectors agroalimentari, 

ramader i gastronòmic»
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ASPRONIS: menys diners, mateixos serveis

Més de 45 anys al servei dels discapacitats

Al mal temps, bona cara. Així es 
podria resumir la situació actual 
d’aquesta institució, dedicada a 
la inserció social i laboral de les 
persones amb discapacitat intel-
lectual i del desenvolupament a la 
Selva i l’Alt Maresme.

És sabut que el sector ha pa-
tit greus retallades en els últims 
anys. Però si parlem concreta-
ment d’ASPRONIS, en aquest ma-
teix període de temps la davallada 
dels seus ingressos fixos ha estat 
de 500.000€ –entre les retallades 
als pressupostos de la Generalitat, 
pèrdua de subvencions concretes 
dels ajuntaments i d’ajudes de les 
‘obres socials’ de les caixes–. Se-
gons explica el gerent d’ASPRO-
NIS, Francesc Durà: “Em preo-
cupen molt aquestes retallades 
que a poc a poc hem anat patint; 
nosaltres intentem mantenir els 
compromisos amb els nostres tre-
balladors, però cada vegada tenim 
menys marge de maniobra”.

La cosa es complica encara més 
si hi sumem els puntuals retards 
en el pagament d’aquests conve-
nis, situació que s’estén a moltes 
altres fundacions d’aquesta mena. 
“Hi ha hagut moments compli-
cats, perquè deixen de pagar un 
mes sense previ avís”. Tot i això, 
Durà sosté que són conscients de 
la seva dependència econòmica i 
que, malgrat els retards, a la Ge-
neralitat de Catalunya els tenen 
“presents” en la llista de paga-
ments. 

Estrènyer el cinturó
El 2014 la fundació tenia un 

pressupost de gairebé 8M€, els 
ingressos del qual provenen de 
dues vies bàsicament: els convenis 
amb entitats públiques (4,7M€) i 
les retribucions pels serveis que 
ofereixen des dels centres d’ocu-
pació (2,5M€). La reducció del 
pressupost s’ha traduït en mesu-
res com evitar fer obres, treballar 

més, congelar els sous dels treba-
lladors i no crear nous llocs de 

treball. Mesures que han impedit 
que ASPRONIS hagi de renunciar 
als serveis que ofereix a dia d’avui.

És més, no perden de vista que 

calen més serveis. El sector menys 
ben atès, la gent gran. Per ara hi 
ha el servei d’atenció domiciliària, 
però no n’hi ha prou. 

Afavorir la integració
ASPRONIS és una entitat d’ini-

ciativa social sense afany de lucre 
que, d’acord amb els seus valors, 
té com a missió primordial con-
tribuir al fet que les persones amb 

discapacitat intel·lectual puguin 
desenvolupar el seu projecte de 
vida, així com participar com a 
ciutadans de ple dret en la socie-

tat. Així mateix, estan comprome-
sos amb la millora de la qualitat 
de vida de la infància, amb neces-
sitats de suport pel seu desenvo-
lupament, dels i les familiars de 
les persones amb discapacitat in-
tel·lectual i d’altres col·lectius de 
persones amb diversitat funcional 
o en risc d’exclusió social.

A ASPRONIS hi treballen 311 
persones, més d’un centenar de 
les quals són persones amb dis-
capacitat intel·lectual. L’entitat 
compta amb una plantilla estable 
i un índex de temporalitat baix 
que respon bàsicament a substi-
tucions per vacances o baixes per 
maternitat. En temes laborals, el 
gerent d’Aspronis, Francesc Durà, 
es mostra preocupat pels efectes 
de la crisi econòmica: “No estem 
creant llocs de treball; necessitem 
canviar la regulació perquè les 
persones amb discapacitat intel-
lectual estan quedant arracona-
des”. Des d’ASPRONIS es consi-
dera la inserció laboral una eina 
imprescindible per a la integració 
i normalització social de persones 
amb discapacitat, i critiquen que 
la crisi estigui dificultant aquest 
procés. Durà assegura que “hi ha 
gent que podria treballar i no està 
treballant”. yy

L’inici d’ASPRONIS es remunta al 
segon trimestre de l’any 1968. En 
una reunió de Càritas de Blanes, 
es parla de la conveniència de fer 
un cens de nens discapacitats psí-
quics, en aquell moment tothom 
els anomenava nens subnormals. 
El febrer del 1969 el projecte va 
anar agafant forma i en una reu-
nió amb representants de l’Ajunta-
ment, els pares afectats i volunta-
ris que s’havien afegit al projecte, 
es decideix començar a donar 
classes. La primera, es dóna a les 
dependències de l’escola Joaquim 

Ruyra el 3 de març de 1969 amb 
set alumnes: Esperança Aregall, 
Mari Carme Grabulosa, Pepita 
Floris, Montse Graupera, Antonio 
Guerrero, Pilar Martín i Manolo 
Hernández. Les dues primeres 
professores van ser Maria Teresa 
Sagrera i Maria Camacho Garcia. 

El projecte iniciat a Blanes, aga-
fa immediatament abast comarcal 
i entre els primers alumnes ja n’hi 
havia de Malgrat de Mar i Torde-
ra. Posteriorment, també s’hi van 
afegir famílies de Tossa de Mar, 
Palafolls i Lloret de Mar. Els ini-
cis van ser difícils i complicats 
perquè en molts casos les famílies 

que tenien un fill discapacitat no 
ho volien acceptar i normalment 
sortia poc de casa. El curs 1971-
1972 es deixa la Vila i es fa un 
trasllat a uns pisos dels mestres de 
l’escola de la carretera de Lloret. 

Els serveis oferts incrementen de 
manera notable. De l’escola inici-
al, amb el pas dels anys es passa 
al pre-taller, estimulació precoç, 
taller i unitat de profunds. Els 
estatuts s’aproven el 7 de novem-
bre de 1973. El seu objectiu: “fo-

mentar l’assistència, recuperació i 
ensenyança dels nens subnormals 
i promoure el moviment associa-
tiu”. La seu social, carrer Fornaca 
44, primer. 

Els primers anys, el pressupost 
es cobria bàsicament amb fons 
propis i per tant s’havien d’orga-
nitzar exposicions, sortejos, so-
pars benèfics, tornejos esportius i 
les tradicionals postulacions. To-
tes aquestes activitats no hauriem 
estat possible sense la participació 
i entusiasme de desenes de volun-
taris. La primera postulació es va 
fer a Blanes l’agost del 1969 i es 
van recollir 63.000 pessetes. L’any 

70, ja es va arribar a les 100.000 i 
el 1978, se superava el mig milió. 
A Malgrat i Tordera la primera 
postulació es va fer un any des-
prés, el 1970, i la recaptació va ser 
de 25.000 a Malgrat i 17.000 a Tor-
dera. A Lloret, el 1971 es van acon-
seguir 52.000 pessetes i a Palafolls 
4.645. També són molt recordats 
els sopars benèfics a l’hotel Santa 
Marta. El 1971 es va aconseguir un 
benefici de 30.580 pessetes, el 1975 
de 180.000 i el 1978, de 300.000. 
En el primer sopar hi va haver una 
desfilada de models i l’actuació 
de l’organista Esteve Carrera. A la 
tercera edició va actuar La Trinca. 

Jordi ciuraNa

JoaN ferrer

«asproNis té 311 
treballadors, un 36% dels 
quals amb discapacitat»

«el 3 de març de 1969 es va 
fer la primera classe»

«un retard en els 
pagaments crea greus 
problemes econòmics»

Treballadors i treballadores d’Aspronis al Centre Especial de Treball de Malgrat. Foto Yoyo
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ASPRONIS: menys diners, mateixos serveis
Atenció des del primer minut de vida

Era l’octubre de 1973 i els compo-
nents del grup de Canet feien una 
de les darreres actuacions abans 
d’anar al servei militar. Coincidint 
amb la festa major de Santa Anna 
s’organitzava una exposició on es 
podien veure els treballs fets pel 
alumnes de l’escola i posterior-
ment pre-taller. El 1970, la venda 
de material i el sorteig que s’orga-
nitzava aquells dies, van reportar 
32.000 pessetes, el 1971, 45.000 i 
el 1973, 60.000. Lloret de Mar va 
organitzar durant uns quants anys 
un torneig internacional juvenil a 
benefici d’ASPRONIS. El primer 
any es va sortejar una parcel·la a 

Roca Grossa de 800 metres, un 
Seat 131/1430 i una moto Ossa 
500. Els equips participants en el 

torneig van ser el FC Barcelona, 
l’Espanyol, l’Anderlech, el Feye-
nord, l’Ipswich Town i el Lloret. 

A mesura que augmentava el 
nombre d’usuaris i serveis, s’in-
crementava el pressupost. El curs 
1969-70, el capítol de personal va 
suposar una despesa de 119.000 
pessetes. El 1975 ja era d’un milió i 
el 1977 de dos milions i mig. Aquell 
any, el pressupost global de l’entitat 
ja arribava als 5 milions de pessetes. 
L’any 1975 les aportacions anuals 
dels ajuntaments de la zona eren 
les següents: Blanes, 50.000 pesse-
tes, Lloret, 40.000, Tordera, 15.000, 
Tossa, 5.000 i Malgrat de Mar, 6.250. 
L’ajuntament de Lloret de Mar va fer 
una primera aportació de 25.000 
pessetes just un any abans.

El 21 de maig de 1972, 16 alum-
nes fan la primera comunió al 
Vilar. El 1973, 19 alumnes van de 
colònies. El 1974, 20 alumnes van 
15 dies de colònies a Ripoll, una 
experiència que es repetiria durant 
molts anys. El 1974, l’entitat tenia 
130 socis que aportaven 98.000 
pessetes anuals. Un any després, 
ASPRONIS tenia 114 persones 
amb discapacitat censades. El 
1978, ASPRONIS viu un moment 
delicat i es demana més ajuda ins-
titucional per evitar el tancament. 
En aquell moment té 200 afectats 
censats i 60 atesos. El pressupost ja 
és de 7 milions de pessetes. yy

L’entitat ofereix els serveis i l’assis-
tència adequada i professional per 
assegurar als seus usuaris una qua-
litat de vida. Això ho aconseguei-
xen a través de quatre organitzaci-
ons que són els pilars fonamentals 
de tot el teixit d’ASPRONIS. En 
primer lloc hi ha l’associació –que 
actua com a eina per a la conscien-
ciació de la societat–, la Fundació 
Privada Aspronis –que gestiona els 
serveis assistencials de l’entitat, des 
de l’atenció precoç a l’infant fins 
les necessitats de persones en edat 
adulta i en funció del seu grau de 
discapacitat–. També compta amb 
la Fundació Privada El Vilar, que 
ofereix serveis laborals i de forma-
ció prelaboral a les persones amb 
discapacitat intel·lectual, i el Club 
Esportiu, que té com a objectiu la 
normalització esportiva i social.

ASPRONIS està pensada per do-
nar cobertura als seus usuaris des 
de ben petits. De fet, més de 1.700 
infants són atesos cada any pels pro-
fessionals del Centre de Desenvolu-
pament Infantil i Atenció Precoç 
(CDIAP), ubicats a Blanes i Santa 
Coloma de Farners. Aquesta aten-
ció permet actuar en situacions que 
demà podrien esdevenir problemes 
greus en el desenvolupament de 
l’adult. De fet, ja fa anys que s’orga-
nitza el taller ‘Cura de Nadons’, que 

procura una millor adaptació a l’es-
cola dels infants d’origen estranger 
a Santa Coloma. Els introdueixen 
al català i transmeten als pares i 
mares la importància del joc i la re-
lació amb l’adult com a base per al 
desenvolupament de les capacitats 

de llenguatge i aprenentatge. Any 
rere any, creix la demanda de per-
sones amb discapacitat intel·lectual 
de viure de manera independent 
amb suports puntuals. A dia d’avui, 
ASPRONIS dóna aquest suport a 
una vintena d’usuaris. Recentment 
han incorporat el servei d’atenció 
domiciliària, amb la qual es dóna 
resposta a les demandes de famílies 
i ciutadans. L’any 2013, el centre te-

nia 185 usuaris, dels quals la gran 
majoria (un 49%), formaven part 
del Servei de Teràpia Ocupacional.

ASPRONIS forma part del Clús-
ter Créixer, una agrupació d’empre-
ses catalanes d’economia social que 
té com a finalitat crear més i millors 

llocs de treball per a les persones 
amb majors dificultats, mitjançant 
estratègies de col·laboració em-
presarial. El clúster també compta 
amb una comunitat online, el Club 
Créixer, per a la generació d’opor-
tunitats de negoci amb compromís 
social. Aquest club és un lloc de 
trobada entre les organitzacions i 
empreses que volen apostar per un 
compromís social en les seves com-

pres i les entitats sòcies de Créixer, 
que ofereixen una àmplia oferta 
de productes i serveis amb un alt 
retorn social. ASPRONIS compta 
des de 2013 amb l’agència ASPRO-
NIS VIATGES, una nova línia de 
negoci fruit de la donació a l’entitat 

d’una agència ja existent, Top Tra-
vel, per part del seu propietari, el 
Sr. Alfred Catalán. L’empresari bla-
nenc va cedir l’empresa en arribar 
a la jubilació per donar continuïtat 
a un negoci rendible i amb volun-
tat de contribuir a la tasca que duu 
a terme ASPRONIS d’aconseguir 
més i millors oportunitats labo-
rals i assistencials a les persones 
amb discapacitat intel·lectual i del 

desenvolupament. 
El Centre Especial de Treball El 

Vilar, situat a Malgrat de Mar, ofe-
reix serveis d’empaquetats, muntat-
ges, producció i venda d’articles de 
suro, entre altres. A més a més, fan 
serveis de jardineria, senyalització 
viària, mobiliari urbà i serveis mu-
nicipals (repartiment de propagan-
da, muntatge d’escenaris, carpes, 
etc.)

El Centre Ocupacional El Vilar, a 
Blanes, elabora -com a ocupació te-
rapèutica d’alguns grups d’usuaris- 
productes artesanals en ceràmica, 
paper reciclat (postals, invitacions 
diverses, llibretes, etc.) i fa objectes 
de regal i espelmes amb parafina 
d’alta qualitat per a particulars, em-
preses o institucions per encàrrec. 
També ven aquests productes per 
Sant Jordi i Nadal en les fires que se 
celebren a Blanes i Malgrat de Mar.  

A Palafolls hi trobem el Centre 
d’Atenció Especialitzada i Resi-
dència Pinya de Rosa, que compta 
amb 8 places de centre de dia i 46 
places de residència per a persones 
discapacitades intel·lectuals amb 
necessitats de suport extens i ge-
neralitzat. El centre proporciona 
rehabilitació i atenció assistencial, 
mèdica i psicopedagògica a perso-
nes amb discapacitat intel·lectual 
greument afectades. Ofereix allotja-
ment, manutenció i l’atenció especi-
alitzada que cada persona necessita 
a nivell assistencial, de rehabilitació 
o psicopedagògic. yy

«les estratègies de 
col·laboració empresarial 

són claus per la integració»

Un dels serveis que ofereix Aspronis és tenir cura dels jardins. Foto Yoyo

 Postulació a Blanes l’any 1974
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Calella mantindrà un any més 
l’estructura i usos de les guin-
guetes de platja, amb la forma 
típica de vela blanca. 

L’Ajuntament va aprovar per 
ple ampliar un any més la pròr-
roga de la concessió de les deu 

guinguetes de la platja que daten 
de principis dels noranta i que 
han quedat obsoletes per les ne-
cessitats d’una destinació turísti-
ca com és la ciutat. 

Segons explica el tinent d’al-
calde de Serveis a la Ciutat, Al-
bert Torrent (CiU), la llei de cos-
tes que es va aprovar el 2013 no 
va tenir a punt la reglamentació 
dels nous usos fins a finals de 
l’any passat: “Això va fer inviable 
que poguéssim tirar endavant el 
procés previst de subhasta dels 
espais.” 

Un cop resolta l’ocupació 
temporal de la platja per l’estiu 
que ve, el consistori ja té molt 
avançat el disseny i les condici-
ons que hauran de regir la sub-
hasta per adjudicar les guingue-
tes per un període no menor a 
dotze anys amb l’objectiu que 
la gent que hi liciti les pugui 
amortitzar. 

Les guinguetes previstes “amb 
un disseny pensat per aprofitar 
al màxim l’espai, però amb ele-
ments diferenciadors propis,” 
ocuparan uns 200 m² –70 m² 
més que les actuals–, doblaran 
la zona de cuina i mantindran 
com fins ara els lavabos a part, 
que seran d’ús públic. Una de les 
novetats principals serà que es 
permetrà fer menjars elaborats 
als fogons, igual que qualsevol 
restaurant. yy

L’obra de millora s’ha posat en 
marxa amb dos punts de treball: 
carrer de Mar, entre Carme i 
Ramon Turró, a prop del carrer 
d’en Blanch. El regidor d’Obra 
Pública i Serveis, Joan Mercader 
ha assegurat que “amb aquestes 
dues obres de millora del pavi-
ment volem facilitar el trànsit de 
vianants als carrers centrals del 
poble”.

Es canviarà la llosa romana 
existent per un llambordí gris 
més flexible i resistent. Les obres 
duraran un mes aproximada-
ment, i inclouen la renovació de 
les voreres del carrer de Ramon 
Turró, que no són de la zona de 
vianants.

L’empresa Obres Ortuño 
OBOR SL fa les obres de renova-
ció del paviment, que tenen un 
cost de 122.815 euros. Durant 
el procés d’adjudicació de l’obra 
es va aconseguir una baixa d’un 

18,04%, ja que inicialment es va 
licitar el projecte en 149.840,24 
euros. Tot i que inicialment s’ha-
via previst que les obres duressin 
2 mesos, la voluntat de l’empresa 
és portar-les a terme en un mes.

Les obres consisteixen a subs-
tituir la part central del pavi-

ment –per on passa el trànsit 
de vehicles– que ara és de llosa 
romana. Aquest tipus de terra, 
de mida gran, rígid i trencadís, 
se substituirà per llambordins de 
color gris, com els que hi ha al 
Barri Antic. Aquest paviment és 
més flexible i per tant, resistent.

Al carrer de Mar es renovaran 
400 metres lineals –uns 960 me-
tres quadrats– i a la zona de via-
nants del carrer de Ramon Tur-
ró, 120 metres lineals –uns 280 
metres quadrats–.

A la zona del carrer de Ramon 
Turró que no és de vianants -en-

tre Blanch i avinguda del Bon 
Pastor- es renovaran les vore-
res que no es van canviar l’any 
2012, quan es van reparar alguns 
trams. En total es renovaran 
1.171 metres quadrats d’aquest 
tram del carrer de Ramon Turró. 
També es canviaran els escocells 
dels arbres. Mercader ha explicat 
que “era necessari millorar les 
voreres i escocells dels arbres, ja 
que actualment estan molt dete-
riorats pel pas dels anys”.

El regidor Joan Mercader ha 
manifestat que “per les nom-
broses obres que hi ha hagut al 
carrer de Mar durant els darrers 
anys i el trànsit de vehicles s’ha 
decidit canviar i millorar el ma-
terial del paviment central de la 
zona de vianants”. 

D’altra banda, la Policia Local 
de Malgrat ha informat als veïns 
i veïnes afectats per les obres i 
que no puguin accedir als seus 
garatges durant les obres que po-
dran estacionar sense límit hora-
ri a l’aparcament de can Rierola, 
amb una targeta d’autorització. 
Aquestes targetes es poden re-
collir a la caserna de la Policia 
Local de 9h a 13h.  yy

Les noves guinguetes de Calella hauran 
d’esperar un any més

Obres als carrers de Malgrat de Mar

calella

MalGrat de Mar

Les guinguetes de la platja de Calella. Foto Tino Valduvieco

Les obres del carrer Ramon Turró. Foto Yoyo

«l’ajuntament ha de 
prorrogar un any més la 

concessió dels deu espais »

«els carrers de Mar i ramon 
turró són els punts de 

treballs principals »

«el 2016 s’haurien de 
treure a subhasta per 
dotze anys i amb més 

usos»
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Calella organitza fins el 20 de 
març diverses activitats. El diu-
menge 8 de març va ser el dia 
fort, ja que Manel Sahun va ser 
l’encarregat de llegir el Mani-
fest pel Dia Internacional de la 
Dona. A continuació hi va haver 
la 3a marxa per la Dona treballa-
dora, organitzada per l’Associa-
ció per a la Promoció de la Dona 
Treballadora amb la col·labora-
ció de Calella Marxa, Oncolliga i 
l’Associació de Dones de Calella.  
El divendres dia 20 tancarà els 
actes amb motiu d’aquesta dia-
da la taula rodona sobre la dona 
treballadora, amb testimonis 
d’Adelina Grau, Paquita Moreno 
i Habiba Goudadi. També hi ha 
hagut diversos tallers i presenta-
cions.

Pineda de Mar tancarà els ac-
tes de celebració amb un col·lo-
qui en què participarà Sor Lucia 
Caram, a la Biblioteca Mèlies, el 
proper 27 de març. Com a nove-
tat, aquest any es va dur a terme 
una sortida a la granja ecològica 

de llet i derivats, La Selvatana, i 
un dinar amanit amb herbes sil-
vestres i flors, elaborat per Lola 
Puig, cuinera del restaurant El 
Fort d’Ullastret.

La sortida pretenia conèixer 
de primera mà quin és el dia a 
dia d’aquestes emprenedores 
que han sabut donar-li la volta a 
dos negocis tradicionals i adap-
tar-los a les noves tendències. 
L’Anna, de la granja La Selvatana 
va convertir una explotació ra-
madera de producció tradicional 
en integrada i ecològica. És una 
de les primeres productores de 
llet pasteuritzada, iogurts i mató 
ecològics de Catalunya. Lola 
Puig regenta un dels restaurants 
pioners dins del moviment Slow 
Food que practica una cuina de 
proximitat i productes frescos o 
ecològics.

L’àrea de Serveis Socials de 
l’Ajuntament i l’Associació de 
Dones de Palafolls commemoren 
el Dia Internacionl de la Dona 
Treballadora amb activitats per 
a tots els gustos. Entre les acti-
vitats que queden pendents, el 

divendres 20 de març aniran al 
Teatre Victòria per veure l’obra 
Mar i Cel. Els actes van comen-
çar amb un cafè xerrada sobre 
l’empoderament femení a càrrec 
de Mònica Aldegunde. A més a 
més, hi va haver una exhibició 
de dansa oriental i un taller de 
risoteràpia. 

A Tordera, van centrar els ac-
tes de commemoració els “Con-
tes picants de dones sefardites”, 
activitat organitzada des de la 
Biblioteca. Malgrat de Mar va 
decidir celebrar-ho amb un con-
cert homenatge en la vigília de 
la diada de la dona. L’Ateneu el 
Rovell va ser l’escenari d’aquest 
acte de celebració. Abans d’això 
es va projectar la pel·lícula ‘Eres 
muy guapo’, d’Isabelle Mergault 
i es va fer un recorregut poètic 
basat en l’obra de Virginia Wo-
olf. També hi va haver una taula 
rodona sobre “Dona i pagesia”, 
eix central de tota la celebració, i 
una caminada que va incloure la 
visita al museu agrícola d’Albert 
Turné. yy

alt MaresMe

Pineda va preparar una ruta literària. Foto Yoyo

A Calella es va organitzar una marxa popular. Foto Tino Valduvieco

MASIA DE L’ANY 1968

Us ofereix:

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

MENÚS DIFERENTS I SERVEI A LA CARTA

GRANS SALONS PER CELEBRAR CASAMENTS, COMUNIONS…

MENÚ ESPECIAL DE CALÇOTADA

NETEJA ECOLÒGICA
A DOMICILI

Cotxes, caravanes, embarcacions,
sofàs, cadires, catifes, moquetes

Desinfecció de bactèries, àcars, pèls d'animals

Comoditat, qualitat i rapidessa

braiwashbraiwash.com

645 373 811

N

ETEJA SENSE AIG
ÜA

L’Alt Maresme commemora 
el dia de la dona treballadora
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Un grup de 17 membres del Cau 
de Pineda han participat a la 
Trobada Nacional de Construc-
tors d’Iglús de Neu, la trobada 
Ohmamiglú. La trobada aplega 
els millors constructors d’iglús 
de Catalunya. També hi ha par-
ticipat el prestigiós antropòleg 
Francesc Bailón, estudiós del 
poble inuit, que va fer una con-
ferència sobre aquest poble natiu 
del Pol Nord. 

La trobada s’ha fet al municipi 
de Toses, molt a prop de l’esta-
ció de La Molina. L’objectiu de 
la trobada ha estat mostrar di-
ferents tècniques esquimals per 
sobreviure en les condicions més 
dures de fred i neu. Aquest és el 
quart cop que el Cau de Pineda 
hi participa.

En aquesta trobada es fomenta 

el treball en equip amb la volun-
tat de fer viure als joves una ex-
periència única. També s’han fet 
activitats com ara un sopar amb 
foc de llenya al mig de la neu, 
entre altres. S’han construït una 
vintena d’iglús diferents que són 
visitats per centenars de perso-
nes. Els iglús fets per la branca 
de Pioners i Caravel·les del Cau 
de Pineda han estat supervisats 
per dos monitors experimentats 
que ja van aprendre anterior-
ment la tècnica per fer-los.

Els iglús són una construcció 
típica dels habitants nadius del 
Pol Nord, sobretot del Canadà, 
que ha permès la seva supervi-
vència i seguretat. A dins d’un 
iglú s’hi manté una temperatura 
estable i càlida, que pot anar dels 
5 als 15 graus positius o fins i tot 
per sobre. yy

A partir del 14 de març, Calella 
liderarà definitivament la capita-
litat de la sardana. El tenor Josep 
Carreres, la Simfònica de Cobla i 
Corda de Catalunya i la Polifòni-
ca de Puig-Reig van posar fi als 
actes de Barcelona com a capital 
de la sardana. Aquest concert va 
permetre gaudir de diverses sar-
danes i cançons catalanes a través 
de la veu d’un dels grans tenors 
del segle XX. A més, al final del 
concert més de 80 dansaires van 
formar una gran rotllana de ger-

manor per ballar una sardana final.
Abans al concert va tenir lloc 

el traspàs simbòlic de la capitali-
tat. El tinent d’alcalde de Cultura, 
Coneixement, Creativitat i Inno-
vació de l’Ajuntament de Barce-
lona, Jaume Ciurana, va lliurar 
a l’alcaldessa de Calella, Mont-
serrat Candini, la bandera de la 
capitalitat sardanística.

Durant l’acte també va tenir lloc 
la presentació oficial de la Guia 
d’Aplecs i Concursos Sardanistes 
2015. 

L’acte solemne de proclamació es 
durà a terme el dissabte 14 al far de 

Calella, on el doctor Carles Cordón 
farà la lectura del Pregó i s’estrena-
rà la sardana “Calella, capital de la 
Sardana 2015” de Jordi Feliu. Tam-
bé es farà una audició festiva de 
sardanes a la plaça de l’ajuntament 
i un vídeo mapping a la façana de 
l’edifici. Els actes seguiran diumen-
ge, amb una actuació infantil a càr-
rec de Jaume Barri i els músics de 
la cobla Xica i un concert a la fa-
brica Llobet, que inclourà l’estrena 
de l’espectacle audiovisual “Calella, 
capital de la Sardana: una retros-
pectiva amb mirada al futur” amb 
la Cobla Capital de la Sardana. yy

Els iglús del cau 
de Pineda

Calella estrena 
Capitalitat de la Sardana

piNeda de Mar

calella

Un dels iglús construïts en aquestes jornades. Foto AEiG Montpalau

Moment del traspàs de la capitalitat de Barcelona (2014) a Calella (2015). Foto Ajuntament de Calella

Les dades corresponen a l’Informe 
Anual 2014 del Síndic de Greu-
ges de Catalunya. En total, 1.469 
queixes i consultes tramitades al 
Maresme –a nivell autonòmic, la 
xifra s’enfila fins a 27.211– durant 
aquest període.

Cal destacar, però, l’evolució del 
nombre d’actuacions tramitades, 
que s’ha reduït en un 13% respec-
te l’any 2013 –any en què es van 
fregar les 1.700 denúncies–.

Els temes que més preocupació, 
o bé indignació, generen entre els 
ciutadans del Maresme són les 
polítiques socials –entre les que 
s’hi inclouen les àrees d’educació 
i recerca, infància i adolescència, 
salut, serveis socials i treballs i 
pensions– amb un 32,5% del to-
tal de queixes i consultes. Amb 
un percentatge del 23,4% temes 

relacionats amb l’administració 
pública i els tributs; amb un 16,3% 
qüestions sobre consum i amb un 
15%, medi ambient i urbanisme. 
Entre els percentatges menys sig-
nificatius hi ha seguretat ciutada-
na i justícia (3,3%), cultura i llen-
gua (0,5%), discriminació (0,1%) i 
altres consultes (8,8%).

Quant als municipis de l’Alt 
Maresme, cal destacar les actuaci-
ons tramitades a Pineda 129, que 
comparteix amb Premià de Mar el 
segon lloc a la llista encapçalada 
per Mataró. A Calella 75, seguida 
de Malgrat de Mar, que n’ha regis-
trat 47, a Tordera 46, unes quan-
tes menys a Palafolls, on se n’han 
tramitat 41 i per últim, 3 queixes i 
consultes a Santa Susanna.

La situació a Catalunya
L’informe va ser presentat pel 

propi Síndic, Rafel Ribó, al Parla-

ment de Catalunya. En l’informe 
es qualifica de “greu i inaccepta-
ble” que no es garanteixin “reitera-
dament” alguns drets reconeguts.

La situació econòmica continua 
sent complicada i la major part de 

les queixes que ha rebut el Síndic 
de Greuges el 2014, el 40%, cor-
responen a polítiques socials. 

La restricció dels drets de les 
persones dependents amb la sus-
pensió de les prestacions de resi-

dència, els impagaments i retards 
de la renda mínima d’inserció o 
les llistes d’espera són alguns dels 
temes que el Síndic de Greuges ha 
recollit en l’informe anual de la 
institució.  yy

El 32% de les queixes al Síndic són per temes socials
alt MaresMe

El Síndic fent entrega de l’Informe a Núria de Gispert. Foto Parlament de Catalunya
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La nova infraestructura, que tin-
drà un traçat de 7,6 quilòmetres 
i passarà per Tordera, Blanes i 
Lloret, costarà 58,6 MEUR (sen-
se IVA), es farà amb un sistema 
pioner a l’Estat per evitar xocs 
frontals, l’anomenat 2+1. Aquest 
model, que ja s’ha implantat a 
Europa, alterna dos carrils de cir-
culació amb un de sol en sentit 
contrari i els separa amb barreres. 
L’objectiu, millorar els accessos a 
Lloret de Mar i reduir el trànsit 
a les carreteres GI-600 (Torde-
ra-Blanes) i GI-682 (Blanes-Llo-
ret). Les obres han de començar 
el setembre i duraran dos anys.

Segons ha explicat Xavier Flo-
res, director d’Infraestructures 
i Mobilitat, “la prioritat és la se-
guretat. Amb el sistema 2+1 i 
una barrera entre els dos sentits 
de circulació, s’eviten les topades 
frontals, que normalment són les 
més greus”.

L’allargament de la C-32 cos-
tarà 58,6 MEUR, que assumirà 
el grup Abertis. Aquesta obra 
forma part d’un conveni global 
pel Maresme-Selva i el Garraf, 

amb un cost total de 100 MEUR. 
La carretera serà lliure de peat-
ge i s’espera que hi circulin fins 
a 9.600 vehicles diaris. El conse-
ller Santi Vila ha destacat que el 
perllongament solucionarà “una 
reivindicació històrica” a la Sel-
va litoral. Segons Vila, “s’havia 

promès en diverses legislatures i 
en aquesta es confirma la parau-
la donada”. Pel conseller, “és una 
obra que ajudarà al desenvolupa-
ment econòmic de la zona”. Santi 
Vila, reconeix que queda pendent 
millorar la connectivitat amb la 
N-II cap a Girona, “un fet que ha 

de resoldre l’Estat. Nosaltres se-
guirem pressionant perquè això 
sigui així”.

El director d’Abertis Autopis-
tes, Antoni Español, ha subrat-
llat que l’obra és “un exemple de 
col·laboració entre sector públic 
i sector privat”. Español ha afegit 

que, més enllà de les obres que 
s’inclouen dins el conveni marc, 
l’acord també permetrà impulsar 
“ajustos en tarifes i descomptes” 
per a conductors.

El tronc principal de la nova 
carretera té una longitud de 6,5 
quilòmetres. A uns 4,5 quilòme-
tres de l’enllaç inicial amb la GI-
600, es preveu un segon enllaç 
(de Fenals), des d’on un ramal 
d’1,1 quilòmetres i un carril per 
sentit permetrà la connexió amb 
la carretera GI-682, a la zona de 
Papalús. La carretera principal, al 
seu torn, continua el seu recorre-
gut fins a enllaçar finalment amb 
la C-63.

La nova carretera salva la 
complicada orografia de l’entorn 
mitjançant cinc viaductes i dos 
túnels. El primer túnel (Tres Tu-
rons) és artificial, té una longitud 
de 150 metres de longitud i està 
format per dos tubs de dos car-
rils cadascun; el segon (de l’Àn-
gel) té 335 metres de longitud i 
un sol tub. Entre les estructures, 
cal remarcar un de 130 metres 
sobre la riera Passapera i un de 
125 metres sobre el torrent de les 
Ànimes. yy

La C-32 arribarà fins a Lloret de Mar 
alt MaresMe

Punt on començarà la nova carretera. Foto Aeroproduccions

portges
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PROVA AMB UN 

CIRCUIT PLANER 

OBERTA A TOTHOM

CALELLA

PINEDA DE MAR

SANTA SUSANNA

MALGRAT DE MAR

Només 2.000 Dorsals

inscriu-te: www.gesport.cat/mitjamaresme

col·laboradors:

diari oficial

comité promotor:                                organitza:

Només es lliuraran 2.000 dor-
sals, per exclusiu ordre d’ins-
cripció. La sortida de l’edició 
del 2015 està programada per 
diumenge 19 d’abril a Calella. La 
distància que es recorrerà és de 
21.097 quilòmetres, i el circuit, 
totalment pla, passarà per Cale-
lla, Pineda, Santa Susanna i Mal-
grat de Mar. Tots els corredors 
han de respectar el circuit asse-
nyalat, que estarà degudament 

senyalitzat i marcat cada quilò-
metre. Hi haurà diversos punts 
d’avituallament líquid al llarg del 
recorregut. El tancament de la 
prova es produirà al cap de dues 
hores i mitja d’haver començat.

Calella va organitzar la seva 1a 
Mitja Marató l’any 1996. Curio-
sament, el millor atleta del Club 
d’Atletisme Calella en aquesta 
prova va ser José Mejías Aré-
valo, copropietari de l’empresa 
Gesport, actual organitzadora, 
acabant en 5è lloc de la general. 

La prova es va organitzar en tres 
edicions més, però la darrera re-
alitzada a Calella va dur-se a ter-
me el 28 de març de 1999, amb 
uns 400 atletes i amb la segona 
victòria consecutiva de Josep 
Manel Ruiz Diés. 10 anys més 
tard, la Mitja Marató va tornar 
a Calella sota el nom de “Mit-
ja Marató Costa de Barcelona 
– Maresme”, una prova que vol 
convertir-se en la més ràpida de 
Catalunya donades les caracte-
rístiques del traçat.  yy

Inscripcions obertes per a 
la mitja marató

alt MaresMe

Participants a la Mitja marató de l’any passat. Foto Tino Valduvieco

esports
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El Palafolls Club Esportiu s’ha 
convertit en el gran protagonista 
de la temporada 2014-15 del grup 
16 de la tercera Catalana de futbol. 
Amb una gran solidesa defensi-
va (10 gols en 23 jornades), sense 
oblidar en cap moment l’atac a la 
porteria contrària, és el líder des-
tacat de la categoria des de l’inici. 

Aquesta categoria està marcada, 
setmana rere setmana, pels partits 
de màxima rivalitat. Només a Bla-

nes, hi ha quatre equips en aquest 
grup 16: CD Blanes, Blanes Atlè-
tic, Ca la Guidó i Quatre Vents. Al 
Maresme, hi trobem el Palafolls i 
el Tordera B, dos equips que el dia 
1 de març van disputar un partit 
de màxima rivalitat i intensitat al 
municipal de Tordera (0-0). Tam-
poc cal oblidar camps tant propers 
com els de Tossa, Sils, Vidreres o 
Hostalric.

En aquesta categoria, puja di-
rectament a Segona Catalana, el 
primer classificat. Dels tres grups 

de Girona, el millor segon tam-
bé puja; i els altres dos, promoci-
onen.

Dels quatre equips de Blanes, 
el CD Blanes, és el millor situat. 
També estan fent una gran campa-
nya el Ca la Guidó i el Blanes At-
lètic. El Quatre Vents pateix més.

El CF Tordera B, d’altra banda, 
després de moltes setmanes a la 
zona baixa, cada cop es troba més 
a gust a la categoria, i va millorant 
el seu rendiment, resultats i clas-
sificació. yy

La cursa de BTT va congregar 
gairebé 900 ciclistes al Parc de 
la Bastida de Santa Coloma de 
Gramanet, punt de sortida de 
la cursa, amb una distància de 
80km.

La Transmaresme és un re-
corregut exigent i que reque-
reix una bona preparació físi-
ca, ja que consta de 2.800m de 
desnivell acumulat. El recor-
regut travessa els tres parcs del 
Maresme (Serra Marina, Lito-
ral i Montnegre-Corredor) per 

pistes i camins “amb increïbles 
paisatges i excitants camins per 
gaudir”, com indica l’organitza-
ció (Tomás Domingo - The Bike 
House) a la seva pàgina web.

Els primers en creuar la línia 
de meta, a Santa Susanna, van 
ser Roberto Bou, que amb un 
temps de 3:38:48 es va fer amb el 
primer lloc a la classificació. En 
segon lloc, Roger Arguelaguer, 
només cinc segons per darrere 
del guanyador de la cursa. El ter-
cer lloc se’l va endur Javier Sala-
mero, que entrava a poc més de 
sis minuts després del primer. yy

esports

La plantilla del Palafolls Club Esportiu. Foto Joan Ferrer

El Palafolls de futbol, líder 
de 3a Catalana

La Transmaresme 
a Santa Susanna

palafolls

saNta susaNNa

atletisMe i teNNis taula

Anna Rovira sotscampiona 
d’Espanya de duatló

El CTT triomfa a l’estatal de 
Valladolid 

Cros escolars a Calella, 
Palafolls i  Tordera

Els guanyadors de la duatló. Foto Team Calella

Sofia Xuan Zhang durant un partit. Foto Tennis Taula Calella

Sortida d’una de les categories a Calella. Foto Tino Valduvieco

Un dels participants en el tram de 
muntanya. Foto Josep Maria Rosa

La del Team Calella va obtenir la segona posició a la prova es-
tatal de duatló, celebrada a Orihuela. El club també ha partici-
pat al Campionat de Catalunya per equips dins del VIII Duat-
ló del Prat-Valbuena. En la categoria Open, han obtingut una 
4a posició.
En la duatló per equips (els millors de cada club), han quedat 
cinquens. yy

En categoria juvenil, Sofia Xuan Zhang va revalidar el títol de 
campiona. En categoria infantil, Alba Fernández va arribar fins 
a la final, on va perdre. Núria Matas també es va classificar en-
tre les 8 primeres. El CTT ha estat el club amb més podis al Tor-
neig Estatal. yy

Les dues primeres cites van ser puntuables pel Circuit Mares-
menc de Cros. A Calella hi van participar 261 corredors i cor-
redores, en 16 categories diferents. A Palafolls van haver de sus-
pendre la primera data, prevista pel 25 de gener, per la pluja. El 
cros pero es va poder celebrar el 28 de febrer.  A Tordera, hi van 
participar 1.600 nens i es va fer la lectura del manifest sobre els 
valors que s’aprenen i es promouen a través de l’esport. yy
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La 95a Volta Ciclista a Catalunya 
arrencarà el proper 23 de març, 
i ho farà a la ciutat de Calella. 
Enguany comptarà amb la par-
ticipació de set equips continen-
tals professionals convidats per 
l’organització, que prendran la 

sortida a Calella, al costat dels 
equips del World Tour (AG2R 
LA MONDIALE, ASTANA PRO 
TEAM, BMC RACING TEAM, 
ETIXX –QUICK, STEP, FDJ, 
IAM CYCLING, LAMPRE– 
MERIDA, LOTTO SOUDAL, 
MOVISTAR TEAM, ORICA 
GreenEDGE, TEAM CAN-
NONDALE –GARMIN, TEAM 
GIANT– ALPECIN, TEAM 
KATUSHA, TEAM LOTTO NL 
–JUMBO, TEAM SKY, TINKO-
FF– SAXO i TREK FACTORY 
RACING).

Recorregut 2015
La Volta sortirà el dia 23 de 

març a les 13.00 h des de Cale-
lla, en una etapa de 191,100 km. 
L’endemà, es farà el tram Mataró 
Olot –serà la setena vegada que 
la capital de la Garrotxa rebi la 
cursa des de 1920- amb un re-
corregut de 195,500 km. El dia 
25 de març els diferents equips 
es quedaran a Girona, on hi fa-
ran 159,600 km. El 26, 191 km 
des de Tona fins a la Molina. 
L’endemà, 197 km en el tram que 
té per meta la ciutat tarragonina 
de Valls. El dia 28, 197,700 km 
des de Cervera fins a Port Aven-
tura i l’últim tram es farà a Bar-
celona –amb sortida i arribada a 
Montjuïc- en un recorregut amb 
123,500 km que finalitzarà amb 
set voltes a un circuit que inclou 
el pas per l’Alt de Can Valero de 
3a categoria. L’itinerari inclou 
l’ascens a 24 passos que puntu-
en per al Premi de la Muntanya 
repartits de la següent manera: 
1 de categoria especial, 8 de pri-
mera categoria, 2 de segona i 13 
de tercera.

Motivar els joves
La Volta Ciclista a Catalunya 

ha instaurat per aquesta 95a 
edició una classificació reser-
vada al primer corredor menor 
de 25 anys, que comportarà un 
maillot. D’aquesta manera es 
vol incentivar la participació 
d’aquests joves, nascuts després 
del gener de 1990.

Una cursa històrica
El dia 6 de gener de 1911 es 

va donar la sortida a la primera 
edició de la Volta a Catalunya. 
En aquell moment començava 
alguna cosa més que una de les 
proves ciclistes més antigues del 
món. Organitzant un esdeveni-
ment tan complex i innovador 
els sectors més emprenedors de 
la societat catalana de l’època 
llançaven un missatge de mo-
dernitat a la resta del país. Orga-
nitzada pel Club Deportivo Bar-
celona, les xifres de la primera 

edició van ser modestes per for-
ça. La primera etapa, de 97 km, 
es va córrer entre Barcelona i 
Tarragona passant per Sitges. La 
segona va connectar Tarragona 
amb Lleida a través d’111 km, i la 
tercera la capital del Segrià amb 
Barcelona en 157 km d’etapa. En 
total 363 km. No es va arribar a 
Girona perquè fa cent anys no hi 
havia carreteres en condicions. 
De la plaça de Sarrià van sortir 
34 participants i en van arribar 
22 al velòdrom de Sants on va 
acabar la carrera amb victòria 
de Sebastià Masdeu amb un pro-
mig de 23 km per hora. Els seus 
impulsors, Miquel Artemán, que 

la va dirigir, Narciso Masferrer 
i Jaume Grau, estaven més que 
satisfets: l’esport començava a 
quallar en la societat catalana, ja 
no només com una activitat ex-
clusiva de l’elit social, sinó com 
un fenomen popular. yy

Calella, capital del ciclisme
calella

La volta del 2014, al seu pas per Calella. Foto Tino Valduvieco

«Nova classificació 
reservada al primer 

corredor menor de 25 
anys»

«el tret de sortida es 
donarà a calella el 23 de 

març»

PROVEÏDORS OFICIALS
DELS SISTEMES D’IMPRESSIÓ

3 anys consecutius
2013, 2014 i 2015

Racó d’en Portes, 6 · 17300 Blanes (Girona)
tel 972 33 02 31 · fax 972 33 13 20
www.asensioblanes.com
asensio@asensioblanes.com
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La Unió Esportiva Pineda ha fet 
seixanta anys. I no és poca cosa, 
si pensem com ha canviat el pano-
rama esportiu des de llavors a Ca-
talunya. L’oferta esportiva s’ha di-
versificat de manera exponencial, 
s’han creat nous clubs, de més es-
ports diferents... El president de 
la UER Pineda, Pere Francitorra, 

considera que “la UER Pineda es-
tà ben arrelada, ja que és l’entitat 
amb més història i més implan-
tació dins el municipi, està ben 
consolidada”. Així ho ratifiquen la 
trentena de persones que gestio-
nen la part més tècnica de la Unió 
Esportiva, que agrupa uns 350 ju-
gadors i jugadores –passant pels 
més petits, de cinc anys, fins als 
jugadors del primer equip–.

Francitorra assegura que “cal 
mirar endavant per intentar man-
tenir una línia constant de nom-
bre d’equips, de captació de nous 
nens i nenes, crear vincles amb les 
escoles”.

Celebració dels 60 anys
El 2014 es va commemorar l’ani-

versari de l’entitat. Per al president 
Francitorra, haver arribat a aques-
ta edat “és una fita molt impor-
tant, costa mantenir l’estructura, 

l’interès dels nens... és un pre-
mi per a nosaltres”. Entre els ac-
tes més destacats del 60è aniversa-
ri, exjugadors de la UER van jugar 
un partit contra els exjugadors del 
FC Barcelona. En el decurs de l’ac-
te es va fer lliurament de diverses 
plaques commemoratives en mo-
tiu de l’efemèride. Una per part 
de Manolo Flores, en representa-
ció de l’Associació d’Antics juga-
dors de Bàsquet del FC Barcelona. 
També els van fer lliurament d’un 
trofeu commemoratiu per part de 
Joan Fa, president de la Federació 
Catalana de Basquetbol i un altre 
del president de l’Associació Cata-
lana d’Entrenadors de Basquetbol, 
Joan López. L’alcalde de Pineda de 
Mar, Xavier Amor, i la regidora 
d’Esports, Marta Maresma, també 
van fer entrega d’una placa agraint 
a l’entitat la seva dedicació i com-
promís en la formació d’esportis-
tes. Més actes i homenatges: una 
exposició de fotografies històri-
ques de la UER Pineda, aportades 
pel col·leccionista privat Joan Cai-
mel i un reconeixement al soci nú-
mero 1 de la UER Pineda, Miquel 
Castillo i a Josep Maset, exjugador 
del primer equip.

Història
La Unió Deportiva Pineda va 

sorgir de la fusió de 3 entitats de 
la vila: Club Ciclista, Club de Bàs-
quet i Club d’Escacs. Era l’any 
1952. Poc més tard s’hi afegiria la 
secció recreativa donant el nom 
definitiu a l’entitat: Unió Depor-

tiva i Recreativa Pineda (UDR 
Pineda). Oficialment, però, no va 
ser fins el 1954, quan van ser apro-
vats els estatuts, que la UDR va 
començar la seva tasca en els dife-
rents camps: activitats esportives, 

recreatives i lúdiques. La festa de 
Sant Joan de l’any 1954 és la prime-
ra manifestació oficial de l’entitat. 
Des d’aleshores han passat per mo-
ments difícils (econòmicament i 
esportivament parlant) però també 
per etapes de glòria que van man-
tenir el nom de Pineda en boca de 
tots els aficionats al bàsquet estatal. 
Durant 8 temporades seguides (des 
de la de 1971-72 fins la de 1978-79) 
el club es va mantenir en la 1a di-
visió de la lliga estatal, amb un 4t 
lloc molt meritori i espectacular 
la temporada 1976-77, darrere els 
3 grans del bàsquet: Real Madrid, 
Barça i Joventut. Pineda és un po-
ble de bàsquet on han nascut grans 
jugadors d’entre els quals cal des-
tacar la figura del “Nino” Buscató, 
que va jugar amb la UDR les tem-
porades 1955-56 i 1956-57, abans 
de fitxar pel Barça.

Com declama la junta de la 
UER al seu escrit de presentació, 
“l’esport és, per sobre de tot, moti-
vació i esperit de superació i sacri-
fici, i aquests valors han d’arrosse-
gar als nens i nenes a millorar, i al 
club a progressar dia a dia”. yy

L’Associació del Rugbi la Tordera 
-des del Tordera Rugbi Club- de-
mana un camp on poder desen-
volupar la seva activitat espor-
tiva. És per això que, a finals de 
febrer, va organitzar una trobada 
festiva i reivindicativa, que s’ha-
via de celebrar el passat 29 de no-
vembre, però que per culpa de la 
pluja es va haver de suspendre. 
L’activitat es va iniciar a les deu 
del matí, amb una gimcana per 
als més petits. Es va seguir amb 
l’estirada de la corda i la foto de 
família. A continuació hi va haver 
la botifarrada popular i, per tan-
car les activitats, una Jam Session, 
una activitat musical amb dife-

rents instruments i on la improvi-
sació són els grans protagonistes. 

Com expliquen els responsa-
bles del club, actualment tenen 

moltes dificultats que no per-
meten la pràctica d’aquest es-

port amb qualitat. Una d’elles, i la 
més important, és la manca d’es-
pais adaptats. Altres carències, la 
desinformació del funcionament 
de l’esport en si mateix –critiquen 
els tòpics establerts que titllen 
l’esport de violent, agressiu o poc 
intel·ligent-. Per tal de solucionar 
aquests desavantatges respecte 
altres disciplines, estan treballant 
en una associació d’escoles de 
rugbi entre municipis limítrofes, 
que engloba Tordera, Fogars de la 
Selva, Palafolls, Malgrat de Mar i 
Blanes. Els objectius d’aquest nou 
projecte són assentar bé l’estruc-
tura de l’entitat i promocionar el 
rugbi, a través de sessions de des-
coberta en horari lectiu dins dels 
mateixos centres educatius. yy

Equip de la temporada 1970-71que va aconseguir l’ascens a la lliga estatal 
de primera divisió. Foto UER Pineda

Equip de la categoria Sènior de l’actual temporada. Foto UER Pineda

A la trobada es va celebrar un torneig social de Touch. Foto Yoyo

UER Pineda: 60 anys de bàsquet

El Tordera Rugbi Club vol un camp

piNeda de Mar

tordera

«exjugadors del pineda 
van disputar un amistós 
contra exjugadors del fc 

barcelona»

«la uer compta amb 350 
jugadors i jugadores en les 

diferents categories»

esports
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C. Jovara, 278 · Calella
Tel. 609 422 108 · 93 769 35 53

in-geni ana.calella@hotmail.com

obert  de dimarts a diumenge

Caps de setmana al migdia, Menú Especial 15€
Divendres i dissabte nit, Menú 18€

MENÚS DEGUSTACIÓ & CARTA
MENÚS PER A GRUPS DES DE 18€ - SALES PRIVADES

DE DIMARTS A DIVENDRES, MENÚ CASOLÀ DE 10€ / 15€

La Direcció General d’Orde-
nació i Regulació Sanitàries 
del Departament de Salut de 
la Generalitat de Catalunya ha 
enviat una nota informativa als 
centres vacunals de Catalunya 
advertint als professionals sani-
taris que no poden administrar 
la vacuna de la varicel.la quan 
aquesta és portada pels pares 
dels nens, atès que la vacuna 
no té autoritzada la seva dis-
tribució a l’Estat espanyol fora 
de les recomanacions oficials. 
Addueixen que la vacuna por-
tada pels pares s’obté per canals 
de distribució no habituals, de 
farmàcies situades de fora de 
l’Estat espanyol, ja que no està 
permesa la dispensació en les 
farmàcies de Catalunya.

La causa de tota aquesta dis-
bauxa esdevé de la inoportuna i 
injustificada decisió de la Agen-
cia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios (AEMPS) 
que l’agost del 2013 va decidir 
paralitzar la distribució de la 
vacuna de la varicel·la a totes 
les comunitats autònomes. La 
AEMPS va restringir la dispen-
sació d’aquesta vacuna a «Ús 
hospitalari», en va prohibir la 

seva venta en farmàcies i exi-
gint l’administració de la vacu-
na segons el Calendario Común 
de Vacunaciones només als nens 
sans de 12 anys de edat que no 
haguessin passat la malaltia 
amb anterioritat, amb l’excepció 
dels nens amb malalties cròni-
ques considerades de risc.

Aquesta decisió va ocasionar 
una protesta majoritària dels 
professionals de la salut lidera-
da per les societats científiques 
que ens representen, la Asoci-
ación Española de Pediatría, la 
Asociación Española de Vacu-
nología, i la Sociedad Española 
de Infectología Pediátrica, que 
varen manifestar a les autoritats 
sanitàries el seu desacord i va-
ren demanar l’alliberació de la 
dispensació de la vacuna. Les 
famílies aconsellades pels seus 
metges i infermeres i amb l’ob-
jectiu de protegir els seus fills, 
s’han espavilat per aconseguir 
la vacuna a Andorra o a Fran-
ça, on està disponible, i amb 
neveres de transport per man-
tenir-la en fred la porten a les 
consultes mèdiques catalanes 
per poder vacunar als seus fills.

I ara el nostre Departament 
de Salut ens diu que no els hi 
podem posar, posant a més en 
dubte la qualitat d’aquestes va-
cunes. Cal saber que l’autoritza-

ció per comercialitzar la vacuna 
de la varicel·la és centralitzada 
per l’Agència Europea del Me-
dicament per a tot Europa, i que 
els fabricants les produeixen en 
la mateixa seu i amb la mateixa 
presentació comercial per a tots 
els països europeus.

Casualment, aquest mes de 
gener, el Centre Europeu per 
la Prevenció i el Control de les 
Malalties (ECDC) ha publicat el 
seu informe concloent que les 
evidencies científiques actuals 
recomanen la vacunació siste-
màtica contra de la varicel·la per 
a tots els nens amb dues dosis, 
als 12-15 mesos i als 3-4 anys 
d’edat. Curiosament fan referèn-
cia als excel·lents resultats obtin-
guts a Navarra, on la vacuna sí 
que s’administra als nens de 12 
mesos, amb una  efectivitat pro-
pera al 100%, amb pràcticament 
la desaparició de la varicel·la a la 
comunitat.

L’empipada pel recent adver-
timent del Departament de Sa-
lut als professionals catalans és 
tal, que la Societat Catalana de 
Pediatria (SCP) ha respost amb 
un comunicat manifestant el 
seu total desacord  i indignació 
amb la limitació de la disponi-
bilitat de la vacuna que va de-
cidir l’AEMPS en classificar-la 
de «Ús hospitalari», i adverteix 

que la prohibició d’administrar 
la vacuna genera un problema 
ètic als professionals de la pe-
diatria, metges i infermeres: 
com negar-se a administrar una 
vacuna, com la de la varicel·la, 
que representa un benefici in-
qüestionable per a la persona 
i que sens dubte és clarament 
recomanable, quan els pares en 
sol·liciten l’administració als 
seus fills i estan disposats a fi-
nançar-la?

La SCP i tots els professio-
nals de la salut ens oferim per 
col·laborar amb les nostres au-
toritats sanitàries a fi de buscar 
una sortida a aquesta incòmoda 
i incomprensible situació, pro-
duïda per pedaços improvisats 
sobre decisions errònies, i que a 
més violen el dret a la salut que 
totes les persones tenim. No 
anem bé yy 

Sanitat prohibeix als pediatres administrar 
la vacuna de la varicel·la

dr. Josep Marès berMúdez
pediatre
@maresjosep

salut
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dEl 9 al 31
pinEda
Exposició: Racó de la creativitat
Biblioteca de Poblenou
Exposició: Apropem la lectura als 
més petits
Biblioteca de Poblenou

Fins El 13
pinEda
Exposició sobre el Dia Internacional 
de les Dones
Biblioteca de Poblenou

dEl 14 al 29
CalElla
Exposició: “Calella, a la Sardana: 
Verd de pi, blau de mar”
Ajuntament Vell

dEl 23 al 28
pinEda
Exposició documental: “No puc 
dormir...”
Biblioteca Serra i Moret
Exposició documental: 
“Beethoven”
Biblioteca Serra i Moret

Fins El 24 d’abril
pinEda
Concurs de guions literaris de 
curtmetratges
Can Comas

dEl 30 al 2 d’abril
palaFolls
Torneig de futbol sala de joventut
Can Batlle

dia 12
palaFolls
Exhibició de dansa oriental
Casal de la Dona 17.30 h

pinEda
Taller: “Com conto un conte?”
Biblioteca Serra i Moret 18.00 h
Concert: “Onades de dona” amb 
Ishanlulu
Biblioteca Serra i Moret 20.30 h

CalElla
Club de lectura: “La veritat sobre el 
cas de Harry Quebert”
Ajuntament Vell 18.00 h

dia 13
malGraT dE mar
Els contes dels divendres
Biblioteca La Cooperativa 18.00 h

sanTa sUsanna
Hora del conte: “L’home del sac i 
altres contes de por”
Biblioteca 18.00 h

TordEra
Teatre: “Planeta i-Neptú amb en 
Peyu”
Teatre Clavé 22.00 h

pinEda
Cinema: “Basquiat”
Auditori de Can Comas 19.00 h
Taller de fotografia de paisatge
Biblioteca de Poblenou 19.00 h

CalElla
16è Cafè Jazz: Gorka Benítez Trio
Restaurant La Gàbia 22.00 h

dia 14
malGraT dE mar
Calçotada Popular
Plaça de Ca l’Arnau 14.00 h

palaFolls
Taller: Manualitats per al dia del 
pare
Biblioteca Enric Miralles 10.30 h
Fira d’oportunitats
Fòrum Palatiolo 10.00 h

TordEra
Cicle familiar: “Les fades de la bella 
dorment”
Teatre Clavé 18.00 h

pinEda
Els tres tombs
Davant d’escola Aloc 09.00 h
Fira d’artesans
Plaça de les Mèlies 09.00 h
Taller de meditació amb mantres
C/ Maragall, 19 17.00 h

CalElla
Proclamació de la Capital de la 
Sardana
Far de Calella 11.00 h
Conte-taller: “L’abella Pica-flor i la 
cuca de llum”
Biblioteca Can Salvador de la Plaça 
11.30 h
Presentació de la cobla “Capital de 
la Sardana”
Plaça de l’Ajuntament 13.00 h
Inauguració: “Calella, a la Sardana: 
Verd de pi, blau de mar”
Ajuntament Vell 18.30 h
Vídeo mapping
Plaça de l’Ajuntament 20.00 h
Espectacle: “Paraules d’amor”
Fàbrica Llobet-Guri 22.00 h

dia 15
malGraT dE mar
Concurs de teatre amateur: “Agnès 
de Déu”
Centre Cultural 18.00 h

palaFolls
Passejada: Descobrim Palafolls pas 
a pas
Església de Santa Maria 09.00 h
Sortida a Argimon
Plaça Joaquim Ruyra 09.30 h

pinEda
Camí de Sant Jaume (29,2km)
Parada bus N-II (costat Parròquia) 
07.00 h
Missa del Rocío
Barri de Les Creus 10.00 h
Calçotada Popular
Plaça de les Mèlies 12.00 h
En Sintonia: Copes, música i...
Cafeteria Can Comas 12.00 h
Teatre: “En Pólvora”
Centre Cultural i Recreatiu
18.00 h

CalElla
Música i dansa per la mainada
Plaça Conrad Prat 11.00 h
Espectacle teatralitzat: “Calella, a 
la Sardana”
Fàbrica Llobet-Guri 12.15 h
41è concurs de teatre amateur: 
“Cobejant el genet”
Teatre Orfeó 18.30 h

dia 16
malGraT dE mar
Xerrada: TDAH i trastorns 
relacionats
Centre Cívic 21.00 h

pinEda
Taller d’iniciació a l’hort urbà
Biblioteca Serra i Moret 18.00 h

dia 17
palaFolls
Xerrada: Emparaulant el TDAH
Casal de la Dona 19.00 h

dia 18
pinEda
Cuina per a infants
Centre Anna Bachs 17.00 h

CalElla
Aula d’Extensió Universitària: “Allò 
que el vent s’endugué”
Casal l’Amistat 18.30 h
Club de lectura en anglès
Biblioteca Can Salvador de la Plaça 
19.00 h

dia 19
pinEda
Story Time: “Cowboys and indians”
Biblioteca Serra i Moret 18.00 h

CalElla
Xerrada de nutrició
Local d’Oncolliga 09.30 h

Club de lectura infantil: “La Lola 
vola”
Biblioteca Can Salvador de la Plaça 
18.00 h

dia 20
malGraT dE mar
Els contes de la Biblioteca
Biblioteca la Cooperativa 18.00 h
Jornades Espai Mines de Can 
Palomeres
Sala Arxiu Municipal 20.00 h
Dia mundial de la Poesia
Biblioteca La Cooperativa
20.00 h
Cinema: “Black Coal”
Centre Cultural 22.00 h

palaFolls
Poesia als barracons: David Castillo
Institut Font del ferro 11.30 h

TordEra
III Marató de Donació de Sang
Pavelló Poliesportiu 10.00 h

pinEda 
Hora del conte: “Tiru-liru”
Biblioteca Serra i Moret 18.00 h
Club de lectura fàcil en català
Biblioteca Serra i Moret 18.00 h
Taller infantil d’estampació
Biblioteca de Poblenou 18.00 h

CalElla
Taula rodona sobre la dona 
treballadora
Residència Avidi 18.00 h
16è Cafè Jazz: De Diego Brothers
Sala Mozart 22.00 h

dia 21
malGraT dE mar
Xerrada: Què és Marfan?
Biblioteca La Cooperativa 17.30 h

palaFolls
Festival Singulars: Gerard 
Quintana i Xarim Aresté
Casal de Palafolls 22.30 h

pinEda
Teatre: “En Pólvora”
Centre Cultural i Recreatiu
22.00 h

CalElla
Taller infantil: “Llibretes 
embruixades”
Biblioteca Can Salvador de la Plaça 
11.30 h

dia 22
malGraT dE mar
Concurs de teatre amateur: “RIP”
Centre cultural 18.00 h

sanTa sUsanna
Audició de sardanes
Pavelló Municipal 18.30 h

palaFolls
Festa de la plantada d’arbres
Parc fluvial La Tordera 10.00 h

pinEda
En Sintonia: Les Jams de l’Escola de 
Música
Cafeteria de Can Comas 12.00 h
Teatre: “En Pólvora”
Centre Cultural i Recreatiu 18.00 h

CalElla
Entrega de premis dels Jocs Florals 
de Calella
Església de l’escola Pia 12.00 h
Exposició: “Una volta per la 
història del ciclisme”
Fàbrica Llobet-Guri 15.00 h
41è concurs de teatre amateur: “El 
mètode Grönholm”
Teatre Orfeó 18.30 h

dia 23
palaFolls
Club de lectura: El mapa i el 
territori de Michel Houellebecq
Biblioteca Enric Miralles 20.00 h

pinEda 
Club de lectura: La colla dels 
vermells
Biblioteca Serra i Moret 17.30 h
Taller: “La màgia de les espelmes”
Biblioteca de Poblenou 19.00 h

CalElla
Sortida de la primera etapa de la 
Volta Ciclista a Catalunya
Passeig de les Roques amb Riera 
Capaspre 13.30 h

dia 25
malGraT dE mar
Club de lectura: “Memorias de una 
geisha”
Biblioteca La Cooperativa 19.00 h

pinEda
Club de lectura: “El mapa i el 
territori”, de Houellebecq
Biblioteca Serra i Moret 20.30 h

CalElla
Aula d’Extensió Universitària: 
“Galileu Galilei, un linx a la cort 
dels Mèdici”
Casal l’Amistat 18.30 h

dia 27 
malGraT dE mar
L’hora del conte
Biblioteca La Cooperativa
18.00 h

palaFolls
Fira de primavera
Escola les Ferreries 15.00 h

TordEra
Fira Mercat del Ram
Parc Prudenci Bertrana 16.00 h

pinEda
Taller: “Artesania de l’amor”
Biblioteca de Poblenou 19.00 h
Xerrada col·loqui amb Sor Lucía 
Caram
Espai Sara Llorens 20.30 h

CalElla
16è Cafè Jazz: Xavier Dotras Trio
Restaurant La Gàbia
22.00 h

dia 28
TordEra
Fira Mercat del Ram
Parc Prudenci Bertrana 10.00 h

pinEda
Pregó de Setmana Santa
Casal d’avis de Poblenou 20.00 h
Teatre: “En Pólvora”
Centre Cultural i Recreatiu
22.00 h

CalElla
Taller infantil: “Celebrem la 
pasqua”
Biblioteca Can Salvador de la Plaça 
11.30 h

dia 29
TordEra
Fira Mercat del Ram
Parc Prudenci Bertrana 10.00 h

pinEda
Celebració de Diumenge de Rams
Plaça de Catalunya 11.00 h
Teatre: “En Pólvora”
Centre Cultural i Recreatiu
18.00 h

CalElla
Benedicció de palmes i palmons
Plaça de l’Església 12.00 h

dia 30
pinEda dE mar
Activitat per nens: “Una tarda 
esbojarrada”
Biblioteca Serra i Moret 18.00 h
Taller: “La màgia de les espelmes”
Biblioteca de Poblenou 19.00 h

dia 4 d’abril
palaFolls
Festival Singulars: Ian Sala i Illa 
Carolina
Casal de Palafolls 22.30 h

dia 10 d’abril
malGraT 
Cinema: “Mommy”
Centre Cultural 22.00 h
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AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

dEl 13 al 14 
63 ral·li CosTa braVa
Passeig Jacint Verdaguer

dia 14 
raCÓ dEls ConTEs:
“CUEnTos CErCanos
Y lEJanos”
11.30 h Biblioteca Municipal.
Plaça Pere Torrent, 1

TEaTrE: “m.a.r.i.l.U.l.a”
21 h Teatre de Lloret

dia 20 
6a. Trobada dE Corals
llorETEnQUEs
19.30 h Església Sant Romà

ConFErÈnCia “ComEllEs
anToloGia ViVa”
19.30 h Sala Polivalent 
Biblioteca
Municipal

ConFErÈnCia “CarlEs
FaGEs dE ClimEnT,
EmpordanÈs sinGUlar”
20 h Club Marina Casinet. 
Màrtirs, 2

TEaTrE: “CrEmaTs”
21 h Teatre de Lloret

dia 21 
El raCÓ dEls ConTEs:
“CanTEm Cançons”
11.30 h Biblioteca Municipal

dia 22 
“miGas” solidÀriEs
11-14 h Pg. de Cúllar

CUrsa bEnÈFiCa
la sansi-amE
12 h Pistes Atletisme

dia 25 
FEsTiVal FiEsTalonia
18-20.30 h Plaça Pere Torrent
21 h Teatre de Lloret

dia 26 
FEsTiVal FolKlÒriC
monÒliT
18-20 h Plaça Pere Torrent

dia 27 
ii CUrsa insTiTUT
EsCola llorET dE mar
8.30-12.30 h Platja de Fenals

dia 28 
raCÓ dEls ConTEs:
“salTimbanQUi”
11.30 h Bibioteca Municipal

dEl 28 al 30 
xi TornEiG llorET
CosTa braVa UlTimaTE 2015
8-18 h Platja de Lloret

dia 29 
rEparTimEnT dE llor
dia dEl ram, bEnEdiCCiÓ
11 h Plaça de l’Església

ConCErT Coral JaZZ
band THE GranGE sCHool
17 h Plaça de la Vila

TEaTrE: “Ens Ha CaiGUT la 
soGra”
19 h  Teatre de Lloret

Fins El 22 dE març
ExposiCiÓ: sUrrEalismE, 
mar, roQUEs i sorra bY 
CliVE popplEWEll
Sala García-Tornel

Fins El 8 d’abril 
ExposiCiÓ: “aspronis, 
l’aTEnCiÓ a lEs pErsonEs 
amb disCapaCiTaT 
intel·lectual”
Biblioteca Comarcal

dia 12 
xErrada: “aspronis, 
modEl dE llEUrE 
inClUsiU”
Biblioteca Comarcal
19:00 h

dia 15 
ÒpEra pEr a JoVEs: 
“l’imprEsario in 
anGUsTiE” 
de Domenico Cimarosa
Teatre de Blanes
18:00 h

dia 19 
Espai dE dEbaT. CiClE dE 
xErradEs
“JoCs i JoGUinEs. QUinEs 
sÓn lEs més adEQUadEs 
a Cada EdaT?” A càrrec de 
Maria Gómez
Escola Napoleó Soliva
15:15 h

dEl 20 dE març
al 16 d’abril

ExposiCiÓ dE pinTUra. 
Carlos moraGo
Galeria L’Arcada

dia 20 
“Una banda dE 
Pel·lÍcula” 30è 
aniVErsari dE la banda 
mn. Joan baTllE
Teatre de Blanes
21:00 h

dia mUndial dE la 
poEsia: la biblioTECa 
rECiTa
Biblioteca Comarcal
19:00 h

prEsEnTaCiÓ dEl llibrE 
“bUsCando a bob”, de 
Mercè Ruscalleda
Primer Casino
21:00 h

dia 21 
TEaTrE: “idioTa” de Jordi 
Casanovas
Teatre de Blanes
21:00 h

dia 22 
riallEs: “la blanCanEUs” 
Companyia Campiquipugui
Teatre de Blanes
17:30 h

dia 23 
prEsEnTaCiÓ dE la rUTa 
liTErÀria: 
“iTinErari JoaQUim 
rUYra a blanEs; QUan 
El paisaTGE Es Fa 
liTEraTUra” amb Joana 
Muñoz
Biblioteca Comarcal 
19:00 h

dia 26 
l’Hora dEl ConTE: dUEs 
HorEs dEl ConTE “ConTEs 
EsTrEllaTs” amb Boscafant
Biblioteca Comarcal
19:00 h

dia 27 
ConCErT dE mÚsiCa 
saCra. Cor dE Cambra 
soTa palaU
Església Santa Maria
20:30 h

dia 28 
mÚsiCa: “sEr dE mÀlaGa”
Asociación Andaluza de 
Ardaleños y Amigos de Ardales
Teatre de Blanes
21:00 h

morralla, Espai
CrEaTiU

Casal dels joves de Blanes. 
Tallers, cursos, sala de 
concerts, gimnàs...
Avinguda de l’Estació. Nau 4

Jo Em CUido!
Activitats esportives dirigides 
per a adults i gent gran 
Ciutat Esportiva Blanes

Fins El 23
DalÍ breaking news
Casa Saladrigas
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Farmàcies de guàrdia
calella / piNeda tordera (servei diürn)

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

farMàcia lucea
C/ Amadeu Vives, 20
Tel. 

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

Març Març

GarbÍ

badia

coloN

NoÉ/colls

NoÉ/colls

plaNas

castells

NoGuera

Mela

alba

costa/coloN

costa/coloN

vivas

Mir

colls

seGarra

NoÉ

plaNas/badia

plaNas/badia

castells

NoGuera

Mela

coloN

llobet/NoÉ

alba/NoÉ

alba/NoÉ

costa/NoÉ

GarbÍ

badia

fraNcitorra

veNdrell

veNdrell

veNdrell

veNdrell

veNdrell

Marcoval

Marcoval

Marcoval

Marcoval

Marcoval

Marcoval

Marcoval

lucea/Mateos

lucea/Mateos

lucea/Mateos

lucea/Mateos

lucea/Mateos

lucea/Mateos

lucea/Mateos

Mateos/tiburcio
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xampinYons FarCiTs

  el foGÓ de la MariNa

iNGredieNts

• 1 kg de xampinyons de mida gran

• 150 grs de bacó a tires

• 200 ml de nata per cuinar

• 1 ceba mitjana

• formatge ratllat

• oli, sal, i pebre

preparaciÓ
Netegem els xampinyons, tallem el peu, retirem la pell, i els rentem lleugerament per elimi-
nar les restes de terra.
mentrestant, posem el forn a escalfar a temperatura mitjana. Assequem bé els barrets dels 
xampinyons amb paper de cuina i tallem els peus a trossos petits. 
Posem els xampinyons en una safata de forn, hi afegim uns grans de sal grossa i oli d’oliva. Els 
deixem coure uns 10 minuts.

per al farciment:
Posem unes cullerades d’oli en una paella, ofeguem la ceba finament picada, afegim el bacó 
a tires, hi afegim la part dels xampinyons que hem tallat, ho saltegem, fins que hagin deixat 
anar l’aigua. rectifiquem de sal, afegim la nata i anem removent fins que espesseixi.
Emplenem els xampinyons, espolsem amb formatge ratllat i els deixem gratinar fins que que-
di el formatge cruixent.
Els servirem calents.

 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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soluciÓ

eNtreteNiMeNts 

PUNTS DE DISTRIBUCIÓ

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
 

maresmemaresme

també
al teu
costat!

Aquest espai
està disponible

per a la vostra empresa
Tel. 660 08 90 90



eNtrevista a JauMe casals (actor)

Jaume Casals, pinedenc de naixe-
ment i actor de professió, va estudi-
ar a l’Institut Vedruna de Malgrat 
de Mar i actualment està acabant 
la seva formació com a actor a l’es-
cola d’interpretació Aules de Barce-
lona. Conegut arreu pel seu paper 
de Bruno a la sèrie de sobretaula La 
Riera, a Pineda sempre ha destacat 
en les obres del Centre Cultural i 
Recreatiu. 

Què et va portar a pujar als esce-
naris?
Amb set anys els meus pares em 
van apuntar a teatre. Quan ets 
petit et pregunten què vols ser de 
gran i tu dius vull ser metge, jut-
ge o el que sigui, doncs jo des del 
primer moment que vaig trepitjar 
l’escenari vaig veure clarament que 
jo volia ser allò, sense haver re-
presentat res encara; però sempre 
es parla de la màgia del teatre i la 
màgia del teatre penso que la vaig 
sentir en aquell moment.

Què et van dir els teus pares quan 
els vas dir que volies ser actor?
El mateix dia que començo teatre 
arribo a casa i els hi dic que jo vull 
fer això. Van passant els anys i vaig 
fent cloendes de cada curs, a cada 
cloenda rebo un protagonisme di-
ferent fins que un director confia 
amb mi i m’agafa per fer una obra 
de teatre i arrel d’aquí no paro de 
fer obres de teatre amateur. Su-
poso que amb això demostro als 
meus pares que vull i que valc, 
perquè sinó no m’agafarien. I quan 
els hi demostro, em diuen que en-
davant. Ells són els primers en do-
nar-me suport. Si tinc un càsting 
són els primers d’acompanyar-me. 
I tinc molta sort, perquè no tots els 
pares d’actors confien en ells, i els 
meus sí que han confiat en mi.

Què t’ha aportat l’actuació, so-
bretot en els teus inicis?
Vaig aprendre a treure’m la vergo-
nya de sobre, principalment amb 

el teatre amateur. Vaig aprendre a 
riure’m de mi mateix. Això és bàsic, 
saber riure’t de tu mateix. Si no et 
pots riure de tu mateix no et dedi-
quis a això. I també vaig aprendre 
a ser millor persona, perquè amb 
la gent sóc extravertit, intento ser 
simpàtic, i crec que m’ho ha donat 
el teatre, el fet d’aprendre a jugar 
amb la gent, no quedar-te callat en 
una conversa, interactuar.

Quina creus que és la clau del teu 
èxit? Creus que has tingut sort?
La clau és que t’agradi, que t’apassi-
oni allò que fas, si ja no tens aquests 
sentiments no t’hi dediquis. Jo tinc 
la motivació de fer passar una bona 
estona al públic, entusiasmar-lo, 
emocionar-lo, fer-lo riure, fer-lo 
plorar... No crec que sigui qüestió 
de sort, és picar pedra i després et 
trobes amb gent pel camí que pot-
ser sí que et dóna alguna oportuni-
tat, que és el que em va passar. Vaig 

fer dos anys un curs amb l’Esteve 
Rovira, el director de La Riera, i 
si fas el curs amb ell doncs et veu. 
T’esforces i potser t’acaben trucant, 
que és el que em va passar.

Com et prepares els personatges?
Miro moltes pel·lícules, sempre 
que tinc un personatge per fer li 
dic al director que me’n digui algu-
na per poder-la agafar d’exemple. 
També fent treball interior davant 

del mirall, o amb algú mentre pas-
ses text. Però provant és com et 
surten les coses. El cap no para de 
pensar en com fer-ho fins que ho 
trobes, fins que el director diu “és 
això”, i quan ho trobes ja se’t de-
senvolupa tot bé. 

Què ha suposat per a tu el pas per 
La Riera? Tornarà en Bruno?
M’emporto una família a casa per-
què els companys que he tingut 
han estat fantàstics i treballar al 

seu costat és com un regal caigut 
del cel, treballar amb professionals 
com ells. M’enduc experiències, so-
bretot; m’enduc ganes de treballar 
més i també professionalitat. Mai 
se sap si en Bruno reapareixerà, ara 
se n’ha anat però pot tornar a donar 
més guerra, a mi m’encantaria.

Va ser difícil entrar a treballar en 
un projecte ja consolidat com La 
Riera?

Sí, perquè és una sèrie diària i allà 
treballen a contrarellotge, es co-
mença a gravar a les set del matí 
fins les tres del migdia, i així cada 
dia. Els actors a vegades estem 
convocats a les set, a vegades a les 
deu, a les dotze... pot ser una hora 
de treballar i te’n vas, a vegades set 
hores seguides. Evidentment ha es-
tat complicat, sobretot els primers 
dies. M’ha agradat molt estar a La 
Riera per treballar el cap. Cada 
dilluns ens passaven guions per al 

cap de dues setmanes i, és clar, és 
un treball de ment que necessites 
exercitar molt; és un treball molt 
dur. Sí que ha estat complicat però 
a mida que passa el temps penses 
que si estàs allà és per alguna cosa, 
perquè pots aguantar el ritme, per-
què ets bo... perquè agrades.

El teu personatge tenia escenes 
molt tenses, com t’ho preparaves?
El primer dia que vaig rodar amb el 
David Bagès estava molt tens per si 
m’equivocava, però he tingut molta 
sort perquè gairebé totes les escenes 
que he rodat amb ell han sortit a la 
primera. Perquè ell imposa molt, té 
tanta experiència, tant de talent, és 
tan bo, que treballar amb ell t’obliga 
a intentar posar-te al seu nivell; et 
motiva a treballar-t’ho més. En les 
escenes de riure ens ho hem passat 
molt bé, i les tenses eren una mica 
més complicades. Si m’hagués de 
quedar amb alguna de les escenes 
és la que faig el joc de mans amb 
el Balló i jo perdo, perquè el joc 
de mirades és molt intens, i això li 
agrada molt a l’Esteve Rovira.

Has fet cinema, televisió i teatre, 
en quin format et sents més cò-
mode?
El que seria ideal seria fer teatre 
cobrant com a la televisió. Però si 
he de decidir a mi m’agrada molt 
més fer teatre, m’encanta el tea-
tre, perquè ho vius més. A la tele 
és un moment, graves l’escena i te 
n’has d’oblidar per fer-ne una altra. 
Al teatre si t’estàs dos mesos fent 
una obra, cada dia la pots enfocar 
d’una manera diferent. Però les 
dues coses tenen les seves parts 
bones. S’ha de provar tot; jo li diria 
a tothom que ho provés tot.

L’actor neix o es fa?
Tots portem un actor dins, i des-
prés ets tu qui decideix explotar-lo 
o no. Tota la gent té un do, i a mida 
que anem creixent l’anem desen-
volupant, i jo estic desenvolupant 
aquest. Neixes amb això però t’ho 
vas treballant. yy 

“Seria ideal poder fer teatre cobrant com a la televisió”
laura GÁlleGo

L’actor pinedenc ha fet cinema, televisió i teatre. Foto Laura Ramon


